Umowa o wykonanie robót budowlanych nr
Zawarta w Krakowie w dniu ………………………..pomiędzy: Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, NIP 675-000-64-70
Reprezentowanym przez Dyrektor Renatę Lisowską.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
1.
Przedmiot Umowy
1.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwą:
„Remont elewacji zespołu budynków Dworku Białoprądnickiego przy ul. Papierniczej
2 w Krakowie”, opisane Dokumentacją: projekcie budowlanym, przedmiarze robót,
uzgodnionej z Miejskiej Konserwatorem Zabytków propozycji wykonania obróbek
blacharskich i rynien, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie
określonym Umową, zwane dalej „robotami budowlanymi”.
1.2. Zakres
robót
obejmuje:……………………………………………………………………………
1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w SIWZ i jej załącznikach, a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
1.4. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
1.5. Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji projektowej,
wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione Zamawiającemu, który dokona
niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów.
1.6. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu okoliczność, że roboty budowlane będą wykonane
w obiekcie czynnym oraz, że harmonogram wykonywania prac musi zostać uzgodniony
z Zamawiającym.
1.7. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu okoliczność, że roboty budowlane będą wykonane
w obiekcie zabytkowym.
2. Terminy
2.1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ……………………….
2.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi, to jest w terminie 5 lat od dnia
Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu
Umowy.
2.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym
przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy oraz przekazania Dziennika Budowy.
2.4. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają przepisy Prawa
Budowlanego.
3. Obowiązki Zamawiającego
3.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.
3.2. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia
i zakończenia robót.
3.3. Zamawiający jest także zobowiązany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
4. Zatrudniania na podstawie umowy o pracę
4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie
i realizacja robót budowlanych.
4.2. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) oraz Ustawy
z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
1065) pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o:
a) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium
RP
b) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki
wynika z obowiązujących przepisów.
4.3. 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:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.4. 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:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
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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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
 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. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 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;
 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4.5. 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.
4.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
5.
Zarządzanie realizacją Umowy
5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią Paulinę Pranica i Grzegorza Ossowskiego do kontaktu ze
strony Zamawiającego.
5.2. Zamawiający
ustanawia
inspektora
nadzoru
inwestorskiego
w
osobie:
………………………………… który będzie czuwać nad prawidłowym wykonaniem całości
robót, zwanego dalej inspektorem.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5.4. Zmiana, osoby o których mowa w pkt. 5.2. nie stanowi zmiany Umowy.
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6.
Obowiązki Wykonawcy
6.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością
zgodnie z nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie
budowy.
6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
6.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
6.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za
jakość zastosowanych do robót materiałów.
6.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe
w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności.
6.7. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy
b) ubezpieczenie działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej
c) wskazania Kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane
d) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące BIOZ oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
e) przekazywania Inspektorowi informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania
f) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej
g) zabezpieczenia pomieszczeń i mienia Zamawiającego w trakcie robót,
a w szczególności do zabezpieczenia ram okiennych i drzwiowych oraz ciągów
komunikacyjnych.
h) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,
i) niestosowania materiałów zamiennych bez zgody pisemnej Zamawiającego
j) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę
k) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach
w odbiorach robót i komisjach
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l) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi
m) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
n) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie
z dokumentacją powykonawczą.
o) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu
realizacji przedmiotu umowy
p) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
q) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
r) brania udziału w komisjach konserwatorskich.
6.8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora o gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz
umożliwić Inspektorowi sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
6.9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu lub utylizacji wytworzonych odpadów powstałych
w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym odpadów niebezpiecznych określonych
w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21).
6.11. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania
w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
6.12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6.13. Wykonawca w szczególności w wykonywaniu robót będzie się kierował:
 przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz warunkami realizacji określonymi
w decyzjach administracyjnych, zasadami sztuki budowlanej oraz Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, w terminach określonych w niniejszej umowie;
 ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290,261,1165,1250,2255,
z późniejszymi zmianami) oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów
technicznych;
 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U.
2015 r. poz.2164 z późniejszymi zmianami);
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);
 wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;
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 postanowieniami oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

7.
Potencjał Wykonawcy
7.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
7.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
7.3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
8.
Kierownik budowy
8.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………… jako Kierownika budowy, który jest
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22
ustawy Prawo Budowlane.
8.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego
akceptacji.
8.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.
8.4. Kierownik działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Podwykonawcy
9.1. Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć Podwykonawcom realizację
części robót objętych przedmiotem niniejszej umowy
9.2. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy: …… ……………….……. …………………a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:………………………………………………………………….…………………
9.3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
9.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
9.5. Umowa z
Podwykonawcą
lub
dalszym
Podwykonawcą
powinna zawierać
w szczególności, iż:
a) wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych robót
budowlanych.

Strona 6 z 16

b)oświadczenie przez obie strony, że zakres robót wskazanych zgodnie z lit. a) zawiera się
w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie
umowy z Zamawiającym
c) oświadczenie przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), że posiada wystarczającą
wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny
i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia
wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.
d) zobowiązanie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), że wskazane zgodnie z lit. a)
roboty budowlane wykona zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego.
e) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje
zdolność
prawną,
posiadającymi
odpowiednie
uprawnienia
i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części
robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia podwykonawcy z odpowiedzialności
za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
f) zobowiązanie
podwykonawcy do
przyjęcia
odpowiedzialności
za
działania
i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania
g) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie
wypłacone podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w wysokości brutto – zarówno
cyframi jak i słownie, a także ze wskazaniem zastosowanej stawki VAT. W przypadku
różnych stawek VAT konieczne jest również podanie kwoty VAT odpowiadającej
poszczególnym stawkom.
h) zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy
(lub dalszemu podwykonawcy) jest niedopuszczalny.
9.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy
lub
Podwykonawcy
za
wykonanie
przedmiotu
Umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
9.7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane.
9.9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
9.10. Zamawiający zgłosi w terminie 3 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo.
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9.11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.
9.12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
9.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
9.14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
9.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
9.16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z
którym
została
zawarta
zaakceptowana
przez
Zamawiającego
Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.
9.17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
9.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
9.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,
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a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język
polski.
10. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
10.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej
z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego
wskazując
przyczynę
zmiany
oraz
osobę
zastępującą
i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy.
10.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których
mowa w pkt 10.1. nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.
10.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 10.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie
wymaga zmiany Umowy.
10.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał
i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.
10.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
10.6. Inspektor jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,
w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
11. Ubezpieczenie Wykonawcy
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej obejmującej cały przedmiot zamówienia, w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy i przez cały okres jej obowiązywania.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej,
o której mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy. W razie wygaśnięcia polisy
ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia
nowej
polisy
w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
11.3. Umowy ubezpieczenia winny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
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12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

12. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,
c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do
celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych (Zamawiający udostępni wodę
i prąd za kwotę ryczałtową 500,00 zł),
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi oraz osobom upoważnionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie
urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym
porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren
budowy i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru
końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym
w pkt 12.4, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu,
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
13. Naprawa uszkodzeń
Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego
robót.
Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 13.1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność
robót i materiałów z odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich szkód i uszkodzeń powstałych podczas
wykonywania przedmiotu umowy.
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14. Odbiory
14.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
14.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
14.3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
14.4. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu
gotowości do ich odbioru.
14.5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego,
w
tym
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może
zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
14.6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot Umowy.
14.7. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
15. Wynagrodzenie i warunki płatności
15.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……………………zł (słownie:
…………………………………………………………) wraz z podatkiem 23 % VAT w
wysokości …………………………. zł (słownie: ……………………………), co łącznie
stanowi kwotę brutto w wysokości …………………………… zł (słownie:
…………………………………………………………………………).
15.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
15.3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie przyjętej bez zastrzeżeń faktury
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany protokół odbioru końcowego.
15.4. Faktura będzie płatna w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
i pod warunkiem, że oświadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty
będzie dołączony na co najmniej trzy dni przed upływem terminu płatności, w przeciwnym
wypadku termin płatności zostanie wydłużony bez naliczania odsetek odpowiednio o okres
opóźnienia w dostarczeniu oświadczenia lub innego dokumentu podwykonawcy.
15.5. W przypadku nieprzekazania dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców, o których mowa
w ust. 15.4, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części równej
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sumie kwot wynikających z nieprzekazanych dowodów zapłaty. W zakresie wstrzymanych
kwot wynagrodzenia termin zapłaty określony w ust. 15.4 nie rozpoczyna biegu do czasu
przedłożenia stosownych dowodów zapłaty lub wykazania przez Wykonawcę, że zapłata na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niezasadna.
15.6. W razie dokonania przez Zamawiającego na zasadach określonych przez art. 143c ust. 1 - 6
ustawy Pzp 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,
Zamawiający ma prawo potrącić swoją wierzytelność o zwrot wypłaconego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę
wynagrodzenia, a w szczególności wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z ust. 15.4; w tym
ostatnim przypadku przyjmuje się, że wynagrodzenie to stało się wymagalne z dniem
potrącenia. Zamawiający nie ma obowiązku uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty i
w takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o zwrot wynagrodzenia
wypłaconego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stała się wymagalna z dniem
potrącenia
15.7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
16.
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
16.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w KC.
16.2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące
przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……………….., licząc od daty Odbioru
końcowego robót.
16.3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie okresu rękojmi,
jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.
16.4. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wady, Wykonawca zobowiązuje się do
przybycia na miejsce wystąpienia wady w terminie do 48 godzin licząc od godziny
zawiadomienia o wadzie i zażądania jej usunięcia i przystąpienia w tym terminie do usuwania
wady.
16.5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o wadzie i zażądania jej usunięcia. W uzasadnionym przypadku, w szczególności ze względu
na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, Zamawiający może
wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na dłuższy termin usunięcia wady.
16.6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w ust. 16.4 lub 16.5 albo
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający ma prawo zapłaty za wykonanie zastępcze
z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.7. W przypadkach określonych w ust. 16.6, Zamawiającemu przysługuje również
odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wady i koniecznością
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wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych
mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.
16.8. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie działania związane z usunięciem wad zgłaszać
i uzgadniać przed ich podjęciem z Użytkownikiem.
16.9. Czynności podejmowane przez Użytkownika w ramach wykonywania uprawnień z tytułu
rękojmi są równoważne z czynnościami podejmowanymi przez Zamawiającego.
16.10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
17.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
17.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
17.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość
i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
17.5. Kwota w wysokości ………………….. (słownie: …………………………….…) PLN
stanowiąca ………% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w
terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
17.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne,

wynosząca …..…% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.
…………………. (słownie:…………………… …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w
15 dniu po upływie tego okresu.
17.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
17.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
17.9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
17.10. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
18. Zmiana Umowy
18.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy
w następujących przypadkach:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:
a) wystąpieniem obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, powodujących brak możliwości
prowadzenia prac,
b) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
c) innych uzasadnionych okoliczności niepowstałych z winy bądź zaniedbania
Wykonawcy.
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3) innych przewidzianych w art. 144 ustawy pzp
4) w związku z pkt. 3. 18 SIWZ
18.2.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
nieważności.
19. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
19.1.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie
Terminu zakończenia robót,
d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
19.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
19.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
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20. Obowiązki Wykonawcy w związku z odstąpieniem od Umowy
20.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek
natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
20.2. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić
odbiór jednostronny.
20.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały
i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego
majątku Zamawiającemu.
20.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku,
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
20.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych.
21. Kary umowne
21.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,5%
Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,
b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % Ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia
upływu terminu na usunięcie Wad,
c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
d) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto,
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e) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości
10 % Ceny ofertowej brutto
f) w przypadku, gdy wskazane w postępowaniu osoby nie będą zatrudnione na podstawie
umowy o pracę – w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto
21.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 21.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
21.3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
21.4. Zapłata kary nastąpi poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy.
21.5. Kara nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
22. Procedury rozstrzygania sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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