UM O W A N r ……………………….. (PROJEKT)
W dniu ......................................... 2019 r. w Piszu pomiędzy Powiatem Piskim, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1,
NIP: 849-150-34-23 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6
na podstawie uchwały nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy kontrasygnacie:
P. Danuty Poreda – Głównego Księgowego
a firmą ............................................................................................................................................................................................
- wpis .................................................................... Nr ....................................................................................................................
NIP ........................................................... , REGON / PESEL ....................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
P. ......................................................................................................... - .......................................................................................
P. ......................................................................................................... - ......................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr PZD.3210.6.2019 przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem uwarunkowań ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane
-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże
1.1. Realizacja zamówienia, o którym mowa w ust. 1 objęta jest dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji
ogólnej – przyznanej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z wymaganiami ST,
obowiązującymi normami budowlanymi, przepisami nadzoru budowlanego i odpowiednich służb i zasadami
wiedzy technicznej.
3. Zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik nr 1;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), stanowiące załącznik nr 2;
3) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem robót, stanowiąca załącznik nr 3;
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5) Udzielone w trakcie postępowania przetargowego odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez
Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
prowadzonej działalności.
§2
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom
określonym w ST.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4 uzyskać od
Zamawiającego akceptację dla zastosowania tych materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli
jakości materiałów i robót określonymi w ST.
Materiały z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży
w siedzibie PZD w Piszu. Pozostałe materiały powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992
z późn. zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania obmiaru materiałów z rozbiórki a następnie przekazania ich
w ilości wynikającej z obmiaru Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami ust. 5 oraz sporządzenia
protokołu przekazania tych materiałów.
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§3
1.

2.
3.

4.

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie
protokołu przekazania podpisanego przez Strony. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy dziennik budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej.
Roboty będące przedmiotem umowy rozpoczną się w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie ……………………………………………… (wskazanym przez
Wykonawcę w ofercie - nie dłużej niż 22 tygodnie od dnia podpisania umowy).
Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do
odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 3 w przypadku następujących okoliczności:
1) siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania
należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;
2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonej w ST, normach lub innych przepisach wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie
z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
5) objęcie zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zmiana ich granic lub
przedmiotu ochrony;
6) odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia
zmiany formy jego ochrony;
7) udzielenie Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;
8) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć
wpływ na realizację niniejszej umowy;
9) zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 3 umowy;
10) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w ust. 1, lecz
zmiana terminu wskazanego w ust. 3 nie może być dłuższa niż o czas trwania tego opóźnienia;
11) wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie
przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
§4

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 4
do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo –
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 w ciągu 7 dni od daty
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni
od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej korektę harmonogramu bez
wezwania ze strony Zamawiającego, przedłoży skorygowany harmonogram, w sytuacji kiedy poprzedni
harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.
Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie
harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie a
przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę, harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania
się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.
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§5
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na
kwotę netto ………………………………. PLN (słownie złotych: ……………………………………………………………..)
plus ……...% podatek VAT w kwocie ………………… PLN (słownie złotych: ………………………………..…………
………………………………………………………..), co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………. PLN
(słownie złotych: ………….………………………………………………….………….………………….………………………..).
Zgodnie z ofertą oraz kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do niej.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony
metodą kalkulacji uproszczonej.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny,
materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich – ogólnych
i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych
stanowią załącznik nr 5 do umowy.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i § 8
umowy.
Należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług – do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1 umowy, zostanie doliczony podatek
VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę
określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy w oparciu
o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.
Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 105% wstępnego wynagrodzenia brutto, tj. …………….……. PLN
(słownie złotych: ………….………………………………………………….………….………………….………………………..).
§6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz
w miesiącu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do
faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco,
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości
wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy
zapłata dotyczy robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do faktury należy
dołączyć dokumenty o których mowa w § 12 ust. 14 umowy, tj. fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres
robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego
wymagalnego wynagrodzenia.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną
w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę
narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy zapłata dotyczy robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
do faktury należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 12 ust. 12 umowy, tj. fakturę obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, oraz dowody potwierdzające dokonanie
zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowić będzie wynik iloczynu ilości
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Płatność za faktury z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg metody podzielonej płatności
(split payment).
Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność, następuje poprzez pisemne zawiadomienie
Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego
o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.
Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność
powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Do pisma powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany.
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7.

8.
9.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury oraz prawidłowych dokumentów określonych w ust. 1 lub ust. 2. Brak któregokolwiek dokumentu lub
jego błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu
terminu płatności do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, GLN: 5907696021034
§7

1.

2.

3.

4.

Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać
Wykonawcy na piśmie:
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
niewyszczególnionych w przedmiarach robót;
2) rezygnację z części robót, które okażą się zbędne;
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej;
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności
wykonania robót;
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez:
1) wprowadzenie w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu
budowlanego (zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane), w szczególności gdy zmiany te będą
wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze lub będą ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;
2) zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa.
Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 1 lub zmiany o których mowa w ust. 2, nie
unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń lub zmian mogą stanowić podstawę do
zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy lub
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 lub zmiany o których mowa w ust. 2 muszą być
w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego uwzględnione przez Wykonawcę
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.
§8

1.

2.

3.

Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3
umowy lub prace wynikające ze zmian o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, odpowiadają opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu, cena jednostkowa określona w kosztorysie
ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 umowy lub
prace wynikające ze zmian o których mowa w § 7 ust. 2 umowy nie odpowiadają opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu to Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów,
sprzętu i transportu):
1) jeśli ceny zostały określone w załączniku nr 5 do umowy – to nie wyższych od określonych w tym
załączniku;
2) jeśli ceny nie zostały określone w załączniku nr 5 do umowy – to nie wyższych od średnich cen
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach.
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4.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lub § 7
ust. 2 przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.
§9

1.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 umowy;
2)
przekazanie dziennika budowy oraz jednego egzemplarza Dokumentacji projektowej w terminie
określonym § 3 ust. 1 umowy;
3)
zapewnienie nadzoru autorskiego;
4)
odbieranie robót na zasadach określonych w § 14 umowy;
5)
zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 5 i 6 umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)
wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
2)
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań
określonych w ST;
3)
kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST;
4)
umożliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych;
5)
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
6)
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót;
7)
utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót
czystego i nadającego się do użytkowania;
8)
informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru
robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST;
9)
informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót;
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie budowy kontrolach oraz
o zaistniałych wypadkach;
11) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu nie później
niż w dniu przekazania terenu budowy;
12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz udostępnienie
im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
13) umożliwienie wstępu na teren budowy innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
§ 10

1.
2.
3.

4.

5.

Kierownikiem budowy jest ……………………..……………………………..……………………………………………………
Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych w art. 22 i 23 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi umową, przez cały okres
obowiązywania umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające
wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzednim.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia, w szczególności do pełnienia funkcji
kierownika budowy (ust. 1), osoby wskazane w Ofercie (w Formularzu „Wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia”). Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim musi być
dokonana zgodnie z ust. 5.
Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce dokonać zmiany osób o których mowa
w ust. 4 to nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami nowych
osób przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Zgoda na zmianę będzie
potwierdzona przez Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych (nowych) osób – ocenianie na dzień przedstawienia
propozycji zmiany – będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła
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6.

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, winna być
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.
§ 11

1.

2.

Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …………………………………………………….
zwanego w umowie „Inspektorem Nadzoru”, który będzie działać w granicach praw i obowiązków
określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany przedstawiciel
Zamawiającego powiadomi na piśmie Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
nie wymaga aneksu do umowy.
§ 12

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:
1) bez udziału podwykonawców w zakresie: bitumiczne roboty nawierzchniowe
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót ………….…………………………………………………………..,
3) przy udziale ………………………………………………… , tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby w zakresie
robót …………………………………………………….………………………………………………………………………...
Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem
ust. 3.
Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców
roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę,
o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 7 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi
z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego;
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa zawiera cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych w ofercie Wykonawcy;
7) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla
podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych, w szczególności tych
wskazanych w § 11 ust. 1.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony ust.
6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej
zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którymi w szczególności są
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
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23. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz podwykonawcy niniejszego zamówienia
wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 13
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. czynności opisane w SST.
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska: Kierownika
budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz osób samodzielnie
wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
i/lub
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
i/lub
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
i/lub
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
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§ 14
1.

2.

3.

4.

Wykonawca do 25 dnia każdego miesiąca przedstawi Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru wraz z innymi
dokumentami wymienionymi w ST. Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty obmiaru
stanowią podstawę do dokonania odbioru robót zgodnie z niniejszym paragrafem, a następnie wystawienia
faktury zgodnie z § 6 umowy.
Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST z zastrzeżeniem, iż
odbiór ostateczny nie może nastąpić później niż 30 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego (odbioru po okresie rękojmi) będzie spisany
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie
okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o których mowa w § 16 ust. 2 umowy.
§ 15

1.

2.
3.

4.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości (stanowiącej załącznik do umowy) na
przedmiot umowy na okres ………….. miesięcy (okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie).
Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego albo od
daty podpisana dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji na roboty budowlane, który wynosi
………….. miesiące i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru ostatecznego albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie
upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Koszty
usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.
§ 16

1.

2.

3.

4.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł (lub w sytuacji opisanej w § 3 ust. 4 umowy przed
podpisaniem aneksu do umowy – przedłuży ważność) zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotę ……………………….
(słownie : …………………………………………………..………………….………………………………………………).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
podpisania protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy albo od
daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona
Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak aby utrzymywać
jej ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:
1) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie
przedmiotu umowy (bez wad);
lub
2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.
Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy dostarczyć
Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
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§ 17
1.

2.

3.

4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za przekroczenie terminów o których mowa w § 4 ust. 2, ust. 4 lub ust. 5 umowy, w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 3 umowy;
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy,
za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej
popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5%
wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której
mowa w § 12 ust. 12 umowy;
9) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub
ustanowiony zgodnie z niniejszą umową podwykonawca lub dalszy podwykonawca – karę umowną w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
wykonywania robót;
10) jeżeli podwykonawca będzie wykonywał roboty w zakresie innym niż wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2
umowy lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 3 umowy – karę umowną w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
wykonywania robót;
11) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana
w § 10 ust. 1 umowy lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 5 umowy – w
wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych
czynności;
12) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 16 ust. 4 – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
13) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 13 ust. 1 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
14) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o
których mowa w § 13 ust. 3 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana
wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w
terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy ponad czas określony w § 3 ust. 1 – w wysokości 200 zł
(słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których
mowa w § 19 ust. 2 umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności
przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w § 16 umowy.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
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5.
6.

Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich
łącznym wymiarze.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 18

1.

2.
3.

4.

Przez Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ) należy rozumieć: podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby, tj. …………………………. będzie uczestniczył
w wykonaniu zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………..…………………………………..
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby, późniejsza
zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby będzie możliwa, jeżeli Wykonawca
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.
Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu
Udostępniającego Zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy
stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
udostępnianych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu
udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu
i okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
§ 19

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po jego
stronie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, a zwłoka
wyniosła co najmniej 7 dni;
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
3) Wykonawca
realizuje
roboty
przewidziane
niniejszą
umową
w
sposób
niezgodny
z Dokumentacja projektową lub ST lub wskazaniami Zamawiającego lub umową oraz w ciągu 7 dni od
doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;
4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;
5) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 15, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 5 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje lub urządzenia, o których
mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających. W terminie 21 dni od daty przerwania Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona
odbioru robót przerwanych. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
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Protokół odbioru robót przerwanych wraz ze szczegółowym protokołem inwentaryzacji robót w toku
inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, która zostanie
zapłacona w terminie określonym w § 6 ust. 7 umowy;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone;
5) przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
dokonania odbioru robót przerwanych.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji
o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) braku płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie z § 6 ust. 7
umowy;
2) nieprzekazania terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, pod warunkiem, że zwłoka
wyniosła co najmniej 7 dni.
§ 20
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności
cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
§ 21

1.

2.

3.
4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 10 ust. 6, § 11 ust. 3, § 12
ust. 3, ust. 4, oraz § 21 ust. 7 umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia
omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 23 umowy.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony ustalają następujące dane teleadresowe do korespondencji:
1) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, faks 87 423 24 22,
e-mail: parkwaypzd@hot.pl
2) Wykonawca: ……………………………………………………...................……….………………..….……………………..,
faks …………………………………. e-mail: ………………………………….

7.
8.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 6 Strona której dotyczy
zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 7, informacja przekazana na adres lub numer faksu
lub e-mail wskazany w ust. 6 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również
sytuacje, w których wysłane pismo zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
§ 22

1.
2.
3.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
Umowa zawiera …………….…………. ponumerowanych i parafowanych stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………….…………., wraz z kosztorysami ofertowymi i Formularzem „Wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia”;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy;
5) Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych;
6) Gwarancja jakości.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6 do umowy …………………….…….
KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)
Sporządzona w dniu: ………………………………. r.
1. Zamawiający: Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
2. Wykonawca:
………………………………………………………………………………….…………………………………….
3. Umowa:
………………………………………………………………………………….…………………………………….
4. Przedmiot umowy: „……………………….…………………………..…………….………….…………………………………….”
5. Data odbioru końcowego: ………………………………. r.
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umowy, o której
mowa w pkt. 3.
Warunki gwarancji
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie
z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową,
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ……… miesięcy licząc od dnia następnego po dniu spisania
protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia wad
istotnych przy odbiorze końcowym od dnia następnego po dniu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
końcowym.
5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi
przepisami – niezwłocznie;
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba, że na piśmie
zostanie ustalona przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą inna data usunięcia takich wad.
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych
w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi
według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.
8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
9. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje
Zamawiający.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad.
13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu gwarancji.
Warunki gwarancji podpisali:

……………………….………..……….
Udzielający gwarancji upoważniony
Przedstawiciel Wykonawcy

…………………….…………..……….
Przyjmujący gwarancję
Przedstawiciel Zamawiającego
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