ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
Przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji
elektrycznej w ZST w Kolnie
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SIWZ stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.
§2
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do
31.07.2019r.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec
przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Wykonawca 4 dni po podsianiu umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys
(sporządzony zgodnie z przedmiarem robót) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (uwzględniający
kategorie kosztów (zakres rzeczowy), o których mowa w przyjętym harmonogramie
rzeczowo–finansowym realizacji projektu, stanowiącym załącznik do umowy o
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego –Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy).
§3
1. 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, tj. czynności opisane w SIWZ. Obowiązek, o którym mowa
w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Wykonawca w dniu przekazania terenu robót przedłoży Zamawiającemu wykaz
tych osób.
2. 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 ust. 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.
3. 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 ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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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, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i Nazwisko nie podlega anonimizacji
danych osobowych. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 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 ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, z zakresem
harmonogramu rzeczowo finansowego, z obowiązującymi przepisami i normami,
z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod
nadzorem osoby uprawnionej.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.
1332 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016
poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat „CE”
lub „B” lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, w tym
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deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną
dotyczącą używanych materiałów.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu
końcowego odbioru robót, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że
wbudowane materiały (główne) posiadają oznaczenie „CE” lub „B” lub inne dokumenty
stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót w terminie 4 dni po zawarciu
umowy.
2) wskazanie punktów poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca składowania
odpadów (będą udostępnione nieodpłatnie).
3) zapewnienie kontroli realizacji.
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót.

§6
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załączonym SIWZ,
warunkami
wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzą techniczną
oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego;
2) dozór mienia znajdującego się na terenie robót z zastrzeżeniem pełnej
odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie ich trwania, a także przestrzegania
przepisów bhp i p-poż.;
3) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz w należytym porządku;
4) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci, związanych z wykonywanymi pracami, w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego oraz ich usunięcie na własny koszt do dnia odbioru robót;
5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy wykonanych robót, ich
części lub innych elementów w toku realizacji – naprawianie ich i doprowadzanie do
stanu poprzedniego na własny koszt;
6) ubezpieczenie terenu robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi, od odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe nie później niż w dniu rozpoczęcia robót;
7) uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu
w terminie ustalonym na odbiór;
8) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.

§7
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, na okres:
….. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostanie
występowanie w nim wad Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot
umowy na okres jak w ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie usunąć
ujawnione wady lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i
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wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
4. W przypadku:
1) nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu
i terminie,
2) niestawienia się Wykonawcy w terminie 7 dni na przegląd wad,
Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami
Wykonawcę.
§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj. …………… zł netto (słownie
złotych: ………………………) plus …………% podatek VAT ………….. zł (słownie złotych:
………………………….) co łącznie stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie złotych:
……………………………….)
2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z
przedmiotem zamówienia, w tym z zakresem, warunkami i terenem robót remontowo
– budowlanych oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.
3. Płatności będą dokonane na podstawie dwóch faktur wystawionych przez Wykonawcę,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy uwzględnieniu:
a) pierwsza płatność zostanie dokonana w II kwartale 2019r. do wysokości kwoty
863 539,00 zł,
b) druga płatność zostanie dokonana po odbiorze końcowym robót w III kwartale
2019r.
4. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby
Zamawiającego
–
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
..........………………………………………………………………………..
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.
1 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §
8 ust.1, za każdy dzień zwłoki, powstałej z winy Wykonawcy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia,
3) w przypadku nie przedłożenia kosztorysu i/lub harmonogramu rzeczowofinansowego w terminie określonym w § 2 ust.3, w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień zwłoki;
4) w przypadku nie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym w
§ 6 ust.6, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 8 ust.1.
6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 10 % niezapłaconej należności brutto;
7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej

4

zmiany, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;
9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień od daty
jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia;
10) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w
informacji, o której mowa w § 10 ust.10;
11) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 3 ust. 1 osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 200 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona
na umowę o pracę);
12) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek
z dowodów, o których mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 200 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.
13) Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 8 ust.1.
3. W przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary
umownej odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego
ich uznania przez Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy
choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.

§ 10
1.

2.

3.

4.

Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie
sam / za pomocą Podwykonawcy/-ców.
Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli w trakcie wykonania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo nie później niż
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia
przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków

5

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez
Zamawiającego.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 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.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne 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 roboty budowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 1;
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
z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania
tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiającego.
5) brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty do wysokości wynagrodzenia
obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy;
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną 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 pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 7
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego
upływem zamawiający skierował sprzeciw listem poleconym na adres Wykonawcy.
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 5% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000 zł.
W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą w trakcie realizacji zadania, obowiązek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
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14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 5%
wartości umowy lub 50 000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 6, 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. 2 – 14 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 oświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu
wymagalnego wynagrodzenia.
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. 17, 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
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. 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. 20, 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. 17, 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.
§ 11

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: …………………………………,
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tel.:……………………………. , m.: …………………………………………… .
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: …………………………………………….…… ,
tel.: …………………………… , m.: ………………………………………….. .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 12
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …….PLN
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….) .
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………………………. .
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w
terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego lub
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi
za wady.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni, w
następujących sytuacjach:
1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 10 dni od dnia przekazania
placu budowy lub zaniechał jej realizacji przez okres 10 dni z przyczyn nie leżących
po stronie Zamawiającego,
2) Pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca nienależycie
wykonuje umowę,
3) jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 10 dni.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy 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. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących
czynności:
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia
od Umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność
za odstąpienie od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do
realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od
umowy,
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i
potwierdzone protokołem odbioru.
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§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu
umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego
protokołu.
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.

§ 16
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2) Oferta przetargowa Wykonawcy (Oferta).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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