
WAD-2900-I/2014 Zalqcznik nr 9 do SIWZ 

Wzor Umowy 

Zawarta w dniu pomi?dzy: 

Urz?dem Statystycznym w Katowicach 

ul. Owocowa 3 

40-158 Katowice 

reprezentowanym przez: 

- Zast^pc? Dyrektora Urz?du, 

zwanym dalej Zamawiaj^cym 

a 

nazwa 

adres 

posiadaj^cym 

reprezentowany przez: 

zwanym dalej Wykonawcy 

Niniejsza Umowa jest nast?pstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w wyniku przeprowadzonego 

post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Remont 

izolacji przyziemia w budynku Urz^du Statystycznego polozonego w Katowicach przy 

ul. Owocowej 3. zgodnie z: 

1) wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia z dnia 

2) wymogami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (Zalqcznik nr 1 

do Umowy), 

3) Przedmiarem robot (Zalqcznik nr 2 do Umowy), 

4) Formularzem Ofertowym Wykonawcy z dnia (Zalqcznik nr 3 do Umowy). 

NIP oraz REGON 

§ 1 
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2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) przygotowanie terenu robot i przyt^czenie mediow na czas budowy. 

2) roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji ust. 1 pkt. l)-3), 

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

§ 2 

1. Termin rozpocz?cia robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 Strony ustalaj^ na dzien 

uwzgl?dnia odbior koricowy calosci robot przez Zamawiaj^cego. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu robot nast^pi na podstawie Protokolu przekazania terenu robot 

(Zalqcznik nr 5 do Umowy) podpisanego przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz 

upowaznionych przedstawicieli Zamawiaj^cego, w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy. 

1. Wykonawca zobowi^uje si? wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad 

bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiqzujqcych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1409 z pozn. zm.), 

oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie. 

2. Do obowi^kow Wykonawcy, realizowanych w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa 

w § 8 ust. 1, nalezy w szczegolnosci: 

1) Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacji wymienion^ w § 1 ust. 1 

pkt. l)-3). Wykonawca nie moze wykorzystywac bl?d6w lub pomini?c w ww. dokumentacji, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiaj^cego oraz Inspektora Nadzoru, 

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

2) Przed rozpocz?ciem robot: 

a. przygotowanie Harmonogramu robot, 

b. uzyskanie zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego w celu prowadzenia robot, 

c. opracowanie projektu zagospodarowania terenu robot, 

d. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 

e. opracowanie projektu organizacji budowy. 

a zakonczenia na dzieri - termin ten 

§ 3 
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3) Opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonania 

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne zgodnie z pkt. 6.1 Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. 

4) Informowanie Zamawiaj^cego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot 

dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich 

wykonania, wpisem do dziennika budowy. 

5) Zabezpieczenie terenu robot w okresie trwania realizacji przedmiotu Umowy az do 

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot w tym: dostarczenie, zainstalowanie 

i utrzymywanie tymczasowych urz^dzen zabezpieczaj^cych m.in. ogrodzen, por?czy, znakow 

ostrzegawczych, wszelkich innych srodkow niezb?dnych do ochrony robot. 

6) Utrzymywanie terenu robot i wykopow w stanie bez wody stoj^cej. 

7) Odpowiedzialnosc za bezpieczeristwo wszelkich dziaian na terenie robot, uporz^dkowanie 

terenu robot, jak rowniez terenow s^siaduj^cych zaj?tych lub uzytkowanych przez 

Wykonawc? i przywrocenie ich do stanu pierwotnego. Na biez^co usuwanie wszelkich 

urz^dzen pomocniczych i zb?dnych materialow, odpadow i smieci oraz niepotrzebnych 

urz^dzen prowizorycznych. 

8) Wykonanie prac w sposob zapewniaj^cy mozliwosc funkcjonowania budynku. 

9) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem skladowanych materialow przeznaczonych 

do ponownego uzytku. Materialy powinny bye zabezpieczone w taki sposob 

aby zachowaly swoj^ jakosc, wlasciwosci do robot oraz byly dost?pne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow b^d^ zlokalizowane 

w obr?bie budynku w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj^cym i Inspektorem Nadzoru. 

10) Stosowanie wyl^cznie materialow dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, zgodnych z dokumentacji okreslon^ w § 1 ust. I pkt. l)-3). Okazanie 

na kazde z^danie Zamawiaj^cego lub Inspektora Nadzoru certyfikatow zgodnosci z polska 

norm^ lub aprobaty techniczn^ kazdego uzywanego w budowie wyrobu. Materialy 

nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostan^ przez Wykonawc? i na jego koszt 

wywiezione z terenu robot. 

11) Na z^danie Zamawiaj^cego lub Inspektora Nadzoru zapewnienie potrzebnych oprzyrz^dowan, 

potencjalow ludzkich oraz materialow wymaganych do zbadania jakosci robot wykonywanych 

z materialow Wykonawcy na terenie robot, a takze sprawdzenie ci?zaru i ilosci zuzytych 

materialow. 
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12) Usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacji wymienion^ w § 1 ust. 1 

13) Przerwanie robot na z^danie Zamawiaj^cego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczenie 

wykonanych robot przed ich zniszczeniem. 

14) Prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i p. poz. 

15) Biez^ce informowanie Zamawiajicego i Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach 

i okolicznosciach, ktore mogi wplyn^c na jakosc robot lub opoznienie terminu 

ich wykonania. 

16) Zapewnienie transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, l^cznie 

z kosztami utylizacji - Wykonawca jako wytwarzaj^cy odpady zobowiazany jest do 

przestrzegania przepisow prawnych wynikaj^cych z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

17) Przywrocenie do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usuni^ciem szkod powodowanych na 

skutek jego dzialania w trakcie realizacji robot w terminie wskazanym przez Zamawiaj^cego. 

Wykonawca zobowiizuje si? zorganizowac zaplecze robot w miejscu uzgodnionym 

z Zamawiajicym. 

3. Z chwili przekazania terenu robot na Wykonawc? przechodzi pelna odpowiedzialnosc za: 

1) szkody i nast?pstwa nieszcz?sliwych wypadkow dotyczicych pracownikow i osob trzecich 

przebywajicych w rejonie prowadzonych robot, jezeli szkody te i nieszcz?sliwe wypadki 

wynikaji lub Si zwiizane z prowadzonymi robotami, 

2) szkody wynikajice ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, 

materialow, sprz?tu i innego mienia ruchomego zwiizanego z prowadzeniem robot podczas 

realizacji przedmiotu Umowy, 

3) szkody wynikajice z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajicego i mienia osob 

trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwiizku z wykonywanymi przez Wykonawc? 

robotami, 

4) szkody wynikajice z nienalezytego zabezpieczenia terenu robot, 

w tym celu Wykonawca zobowiizany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow 

ubezpieczenia z tytuhi szkod, ktore mogi zaistniec w zwiizku ze zdarzeniami losowymi oraz 

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot obj?tych niniejszi Umowi. Wszelkie 

koszty zawarcia w/w Umowy obciizaji Wykonawc?. 

4. Wykonawca zwroci si? do Zamawiajicego o ustalenie warunkow przyliczenia i poboru wody, 

energii elektrycznej na potrzeby robot. 

pkt. l)-3). 
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5. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania pelnej dokumentacji powykonawczej, ktora 

b?dzie zawierac m.in.: atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci, Oswiadczenie Kierownika Budowy, 

dziennik budowy. Komplet dokumentacji powykonawczej nalezy wykonac w 2 egzemplarzach 

w wersji papierowej. 

§ 4 

1. Zamawiaj^cy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: 

(imi? i nazwisko, adres, nr telefonu) 

posiadajicy uprawnienia budowlane 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

(imi? i nazwisko, adres, nr telefonu) 

posiadajqcy uprawnienia budowlane 

§ 5 

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nast^puj^cy zakres rzeczowy robot: 

Pozostale roboty Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac silami wlasnymi. 

2. Wykonawca, zamierzaj^cy zawrzec Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot wymienionych 

w ust. 1 jest obowi^zany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajqcemu 

projektow Umow, a takze projektow ich ewentualnych zmian. 
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3. Jezeli Zamawiajicy w terminie 14 dni licz^c od dnia nast?pnego od daty otrzymania projektow 

Umow lub projektow ich zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza si?, 

ze wyrazil zgod? na zawarcie Umow o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca, przedlozy Zamawiaj^cemu poswiadczone za zgodnosc z oryginalem kopie zawartych 

Umow o podwykonawstwo w zakresie robot wymienionych w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia bez wzgl?du na ich wartosc. 

5. Strony zgodnie ustalaji nast^puj^ce wymagania dla Umow z podwykonawcami w zakresie robot 

wymienionych w ust. 1: 

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom przewidziany w Umowach 

o podwykonawstwo nie moze bye dhizszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy, faktury 

lub rachunku, 

2) wynagrodzenie Podwykonawcom ustala si? w kwocie brutto, uwzgl?dniajicej wszystkie 

podatki i oplaty, w tym podatek VAT, 

3) wyl^czenie obowi^zku zachowania poufnosci wobec Zamawiajicego w zakresie wszystkich 

elementow Umow, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia 

Podwykonawcom, 

6. Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 

i zobowi^zari wynikaj^cych z warunkow niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiizany we wlasnym zakresie do zaplaty wynagrodzenia naleznego 

Podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w Umowach 

z Podwykonawcami z zastrzezeniem ust. 5 pkt. 1. 

8. Jezeli Wykonawca powierzyl realizacj? cz?sci przedmiotu Umowy Podwykonawcom, to jest 

zobowiizany do przedlozenia Zamawiajicemu wraz z fakturi V A T dowodow dokonania platnosci 

na rzecz Podwykonawcow oraz oswiadczen Podwykonawcow o otrzymaniu naleznosci. 

9. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawc? oswiadczen oraz dowodow dokonania platnosci, 

o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajicy moze obnizyc kwot? wynagrodzenia przyshigujicego 

Wykonawcy w wysokosci kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom do dnia otrzymania 

oswiadczen Podwykonawcow o otrzymaniu naleznosci, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego 

tytutu. 

10. Do zawarcia Umow przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami wymagana jest zgoda 

Zamawiajicego i Wykonawcy, na zasadach okreslonych wyzej. 
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§ 6 

1. Zamawiajicy zobowiizany jest do: 

1) przekazania terenu robot, 

2) przekazania dokumentacji w tym rowniez dokumentu zgtoszenia wtesciwemu organowi faktu 

wykonania robot budowlanych na obiekcie Urz?du Statystycznego w Katowicach, 

3) dostarczenia wewn?trznego dziennika robot, 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

5) zaplaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, 

6) zapewnienia Wykonawcy dost?pu do energii elektrycznej i wody, przy czym koszty zuzycia 

w/w mediow ponosi Wykonawca, 

7) uczestniczenia w odbiorach prac zgloszonych przez Wykonawc?. 

§ 7 

1. Strony przewiduji nast?pujice odbiory przedmiotu Umowy: 

1) odbior robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru 

przez wlasciwego Inspektora Nadzoru w wewn?trznym dzienniku robot, w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?, 

2) odbior cz?sciowy robot, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez wlasciwego Inspektora 

Nadzoru w wewn?trznym dzienniku robot, w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia 

gotowosci do odbioru przez Wykonawc?, 

3) odbior koncowy robot - Zamawiajicy przystipi do odbioru koncowego w terminie 

7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyj?cia 

od Wykonawcy dokumentow o ktorych mowa ust. 3, 

4) odbior po uplywie okresu r?kojmi, 

5) odbior pogwarancyjny robot - ostateczny. 

2. Zasady w/w odbiorow robot okresla Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robot budowlanych stanowiica zalicznik nr 1 do niniejszej Umowy (pkt. 8 Odbior robot). 
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3. Do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiizany jest przygotowac komplet 

dokumentow zgodnie z pkt. 8.4.2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot (Zalqcznik nr 9 do Umowy). 

4. Strony postanawiaji, ze z czynnosci odbiorow robot wymienionych w ust. 1 pkt. 1-5 spisane b?di 

protokoly zawieraj^ce wszelkie ustalenia dokonane w toku ich realizacji. Protokoly zostan^ 

sporz^dzone wedlug wzorow Zamawiajicego. (Zaticznik 6-8 i 10-11 do Umowy). 

5. Strony ustalaji, ze odbior robot zanikajicych oraz odbior cz?sciowy robot polegac b?dzie na 

finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot i nie upowaznia Wykonawc? do 

zidania wyplaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 w cz?sciach. 

6. Jezeli w toku odbioru koncowego zostani stwierdzone wady, to Zamawiajicemu przyshiguji 

nast?pujice uprawnienia: 

1) jezeli wady nadaji si? do usuni?cia, moze odmowic odbioru do czasu usuni?cia wad, 

2) jezeli wady nie nadaji si? do usuni?cia, to: 

- jezeli uniemozliwiaji one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiajicy moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie, 

- jezeli wady uniemozliwiaji uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajicy 

moze odstipic od Umowy w calosci bidz w cz?sci lub zidac wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

7. Wykonawca zobowiizany jest do zawiadomienia Zamawiajicego (Inspektora Nadzoru) 

0 usuni?ciu wad oraz do zidania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio 

robot jako wadliwych. 

8. Odbior po okresie r?kojmi b?dzie dokonany przez Zamawiajicego z udzialem Wykonawcy, 

w formie Protokolu odbioru po okresie r?kojmi (Zalicznik nr 10 do Umowy) i b?dzie mial on na 

celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawc? zobowiizan wynikajicych z r?kojmi za wady 

fizyczne. 

9. Odbior ostateczny, pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajicego, przy udziale 

Wykonawcy, w formie Protokolu odbioru ostatecznego robot budowlanych (Zalicznik nr 11 

do Umowy) po usuni?ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, o ktorej mowa 

w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

10. Podpisanie przez Strony protokolu, o ktorym mowa w ust. 9, zwalnia Wykonawc? z wszelkich 

zobowiizan wynikajicych z niniejszej Umowy, a dotyczicych usuwania wad wykonanego 

przedmiotu Umowy. 
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§ 8 

1. Strony zgodnie ustalaji wartosc wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu Umowy 

na: netto: zl (stownie z\: ) 

plus nalezny podatek VAT %, co Iqcznie stanowi kwot? brutto: zl (slownie 

zt: ). 

2. Wynagrodzenie brutto, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiizane z ostateczny realizacji 

przedmiotu zamowienia, wynikajice ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz Przedmiaru robot, a ponadto wszystkie inne koszty niezb?dne do wykonania 

zamowienia, w szczegolnosci podatek VAT, zebranie koniecznych materialow, dokumentow, 

uzgodnieri, zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego, koszty robot przygotowawczych, 

zabezpieczajicych, porzidkowych, zagospodarowania i urzidzenia terenu robot, koszty utrzymania 

zaplecza budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 

3. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 jest state i nie podlega zmianom waloryzacyjnym. 

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si? z warunkami okreslonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalicznikami oraz warunkami 

technicznymi terenu i zakresem robot. 

5. Podstawi do wystawienia przez Wykonawc? faktury za wykonany przedmiot Umowy jest 

podpisany Protokol odbioru koncowego, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajicego. Wykonawca zaliczy do faktury 

podpisane przez podwykonawcow oswiadczenie potwierdzajice uregulowanie wobec nich 

naleznosci. 

6. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajicy zaplaci przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dor?czenia do Urz?du faktury VAT 

z zastrzezeniem § 5 ust. 9. 

7. Za dat? zaplaty uznaje si? dzien, w ktorym Zamawiajicy przekazal wynagrodzenie 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela gwarancji: 

1) na wykonane robot - 3 6 miesi?cy, 

2) na zastosowane materialy - 36 miesi?cy, a jezeli gwarancja producenta jest dluzsza, zgodnie 

z gwarancji producenta. 
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2. Strony ustalajy, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytuhi r?kojmi jest rowny okresowi 

udzielonej przez niego gwarancji. 

3. Okres gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si? z chwily podpisania Protokohi odbioru koncowego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytuhi gwarancji i r?kojmi za wady fizyczne zmniejszajyce 

wartosc uzytkowy, techniczny i estetyczny wykonania robot obj?tych niniejszy Umowy. 

Wykonawca zobowiyzuje si? do usuni?cia ujawnionych wad w terminie 14 dni 

od daty zgloszenia. W uzasadnionych wypadkach Strony dopuszczajy mozliwosc przediuzenia 

terminu usuni?cia wady. 

5. Zamawiajicy moze dochodzic roszczen z tytuhi r?kojmi za wady takze po uplywie terminu 

r?kojmi, jezeli zglosi wad? przed uplywem tego terminu. 

6. Zamawiajicy zastrzega sobie wykonywac uprawnienia z tytuhi r?kojmi niezaleznie 

od uprawnien wynikajicych z tytuhi gwarancji. 

1. Wykonawca zobowiizany jest do zaplaty Zamawiajicemu kar umownych: 

1) za zwtok? w terminowym przekazaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,10% 

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia; 

2) za zwlok? w usuni?ciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji 

w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy 

dzien opoznienia liczonego od dnia nast?pnego po dniu wyznaczonym na usuni?cie wad; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 

w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy 

dzien przerwy; 

4) za odstipienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% 

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 

5) w przypadku niewykonania Umowy z przyczyn lezicych po stronie Wykonawcy w wysokosci 

10%o wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zapaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa 

w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 

§ 1 0 
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7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa 

w § 5 ust. 2 w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy; 

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii Umow, o ktorych mowa 

w § 5 ust. 4 w wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

§ 1 1 

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wniosi kwot? 

w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto t j . : zl, slownie zl 

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione zostalo w formie 

Oryginal dokumentu potwierdzajycego wniesienie przez Wykonawc? zabezpieczenia nalezytego 

wykonania Umowy, stanowi Zalycznik nr 4 do Umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajicy uprawniony jest 

do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczen z tego tytulu. 

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany w nast?pujicy sposob: 

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokolu odbioru koncowego robot 

budowlanych, 

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone 

wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu r?kojmi za wady. 

§12 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajicy 

przewiduje mozliwosc dokonania zmian w Umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej 

zawarciu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 

ust. 3 ustawy Prawo zamowieh publicznych nie mogi wykraczac poza okreslenie przedmiotu 

zamowienia zawartego w SIWZ. 

2. Zmiana postanowieh zawartej Umowy moze nastipic wylycznie za zgodi obu Stron wyrazoni 

na pismie pod rygorem niewaznosci. 

10:1 
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3. W szczegolnosci, Zamawiajicy dopuszcza: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku dzialania sily wyzszej, 

niesprzyjajicych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajicych wykonanie robot 

w okreslonym pierwotnie terminie. Termin ukohczenia robot moze ulec odpowiedniemu 

przedhizeniu, o czas niezb^dny do zakonczenia wykonywania ich przedmiotu w sposob 

nalezyty, nie dhizej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. 

2) Zmian? przedstawiciela Wykonawcy - Kierownika Budowy: 

a. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian? Kierownika Budowy 

w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych oraz niewywiyzywania si? 

z obowiyzkow wynikajicych z Umowy. 

b. Jezeli zmiana Kierownika Budowy stanie si? konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.). 

c. Zamawiajicy moze zazidac od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy, jezeli uzna, 

ze dotychczasowy Kierownik Budowy nie wykonuje swoich obowiizkow zgodnie 

z przepisami prawa, wiedzy i doswiadczenia zawodowego w najlepiej rozumianym 

interesie Zamawiajicego. Wykonawca obowiizany jest zmienic Kierownika Budowy, 

w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajicego. 

3) Zmian? wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 w przypadku zmiany stawki 

VAT. 

§ 1 3 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w razie wystipienia istotnej zmiany 

okolicznosci powodujicej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie 

mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajicy moze odstipic od Umowy 

w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku 

Wykonawca moze zidac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz?sci 

Umowy. 

2. Zamawiajicemu przystuguje prawo do odstipienia od Umowy: 

1) jezeli zostanie dokonane zaj?cie majitku Wykonawcy niezb?dnego do realizacji Umowy; 

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczit robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie okreslonym 

w § 2 oraz nie kontynuuje ich przez okres kolejnych 14 dni, pomimo wezwania 

Zamawiajicego ztozonego na pismie; 
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3) jezeli Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej lub utraci uprawnienia 

konieczne do realizacji niniejszej Umowy; 

4) jezeli Wykonawca naruszyl w sposob razycy obowiyzujyce przepisy i normy w zakresie 

budownictwa oraz postanowienia niniejszej Umowy; 

5) w przypadku opoznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Odstypienie od umowy powinno nastypic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno 

zawierac uzasadnienie. 

4. W przypadku odstypienia od Umowy przez Zamawiajicego z winy Wykonawcy, Zamawiajicy 

moze zlecic wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przy 

jednoczesnym obowiyzku zaplaty przez Wykonawc? kary umownej zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

5. W przypadku odstipienia od Umowy, Wykonawc? oraz Zamawiajicego obciizaji nast?pujice 

obowiizki dodatkowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstipienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajicego 

sporzidzi szczegolowy Protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien 

odstipienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, ktora odstipila od Umowy. 

6. Protokol, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, b?dzie protokolem zaawansowania przedmiotu Umowy. 

W przypadku niestawienia si? Wykonawcy celem sporzidzenia w/w protokolu w wyznaczonym 

przez Zamawiajicego terminie, Zamawiajicy jest upowaznionym do jednostronnego sporzidzenia 

protokolu, na co Wykonawca wyraza zgod?. 

7. W razie odstipienia Zamawiajicego od Umowy z przyczyn lezicych po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca moze zidac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania dokonczonej 

cz?sci przedmiotu Umowy, ktora zostala potwierdzona protokolem podpisanym przez 

Zamawiajicego. 

§ 1 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaji formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszi Umowi maji zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. 
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3. Wszelkie problemy i sprawy spome wynikajice z Umowy, dla ktorych strony nie znajdy 

polubownego rozwiyzania, b?di rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez syd wlasciwy 

dla siedziby Zamawiajicego. 

4. Umow? sporzidzono w dwoch jednobrzmiicych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej 

ze Stron. 

Zamawiajicy Wykonawca 

(data, podpis) (data, podpis) 

Zaiiczniki: 

Zalicznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 

Zalicznik nr 2 - Przedmiar robot 

Zalicznik nr 3 - Formularz Ofertowy z dnia 

Zalicznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 

Zalicznik nr 5 - Protokol przekazania terenu robot 

Zalicznik nr 6 - Protokol robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu 

Zalicznik nr 7 - Protokol odbioru cz?sciowego robot budowlanych 

Zalicznik nr 8 - Protokol odbioru koncowego robot budowlanych 

Zalicznik nr 9 - Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych 

Zalicznik nr 10 - Protokol odbioru po okresie r?kojmi 

Zalicznik nr 11 - Protokol odbioru ostatecznego robot budowlanych 
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