Nr sprawy: ZP.271.18.2014

Załącznik nr 9

Umowa nr ZP/..../2014
W dniu ………………2014 r. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a
..............................................................................................................,
zwanym
dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.18.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa treści
następującej:
§ 1.
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa skrzyżowania ulic: Budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Utrata - Wigierska w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8
zgodnie z ofertą z dnia……….. ……………..
Zakres zamówienia obejmuje:
a) poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata poprzez wykonanie
prawoskrętu w ulicę Wigierską - konstrukcja nawierzchni prawoskrętu jak dla KR4,
b) przebudowa chodników i ciągu pieszo rowerowego w obrębie skrzyżowania z betonowej
kostki brukowej gr 8 cm,
c) budowę opaski jezdni o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm,
d) wykonanie zieleńców,
e) budowa sygnalizacji świetlnej,
f) likwidacja kolizji z istniejącym oświetleniem ulicznym,
g) oznakowanie pionowe i poziome skrzyżowania.
Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu na ulicy Utrata w ciągu drogi
krajowej nr 8. Wszystkie roboty drogowe poza jezdnią i montaż sygnalizacji winny być
wykonywane bez zamykania jakiegokolwiek pasa ruchu, wykorzystując czas poza
szczytowym natężeniem ruchu. Przy przebudowie jezdni asfaltowej zamknięcie jednego pasa
ruchu ulicy Utrata przyległego do strefy robót nie może przekroczyć łącznie 14 dni.
Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§ 2.
1. Termin wykonania zamówienia do dnia 15 czerwca 2014 r. w tym wykonanie prwoskrętu z
ulicy Utrata w ulice Wigierską – do dnia 20.05.2014r.
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

§3
Obowiązki zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą:
……………………………………………………………………………………
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót:
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c) projektu organizacji robót,
4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz.1623 z późn. zm.),
7) Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji na materiały certyfikatu na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu,
8) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu
stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości,
wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich
wymiany.
9) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
10) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z późn. zm.),
11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
robotami;
12) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
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2.
3.
4.

5.

6.

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów;
15) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.
16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
17) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
19) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy,
książki obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa
dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, protokoły testów
funkcjonalnych w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami
rozruchu, instrukcje stanowiskowej obsługi i dokumentację techniczno – ruchową
zainstalowanych urządzeń, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, wykaz robót
dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej.
20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia.
21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 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.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
Cena netto …………………………………………………………. zł
Plus należny podatek VAT (23%)………………………………….. zł
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł
Słownie złotych: ……………………………………………………..
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty,
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi bez zbędnej zwłoki przez inspektora nadzoru.

§6
Odbiory
1.
2.

3.
4.

5.

Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Księga obmiarów,
3) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
certyfikaty, instrukcje obsługi i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robót).
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o zakończeniu robót.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje
Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.
W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich
usunięcia na koszt Wykonawcy.
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§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym
mowa w §5 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w formie
………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o
której mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2) za opóźnienie w wykonaniu prawoskrętu z ulicy Utrata w ulicę Wigierską w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
3) za opóźnienie w wykonaniu całości robót objętych zamówieniem w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
4) przekroczenie czasu zamknięcia pasa ruchu ul. Utrata przyległego do strefy robót ponad
14 dni – 1 % wartości umownej brutto za każdy dzień przekroczenia.
5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie
gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokości – 10.000,00 złotych, gdy zamawiający dokona
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 1.000,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.
8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00
złotych,
9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 złotych.
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
10.000,00 złotych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
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§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ
lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1.

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana.

2.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie
będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie
powierzenie.

4.

W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania
lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec
Zamawiającego.

5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 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.

6.

Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu
umowy przez zamawiającego.

8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

9.

Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
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15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru
robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego
podwykonawcy.
16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę 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.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sądowego., zamawiający potrąci tę kwotę z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót
wykonanych przez podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót.
24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
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§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.
3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego.
4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas
naprawy.
6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym
przez Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy
§ 12.
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy
w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia:
- w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację
zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach:
a) klęski żywiołowe,
b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie
robót;
- przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności
wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego
przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z
przedłużeniem tego terminu;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót;
- zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
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b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego
2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT).
3. zmiana personelu nadzorującego roboty.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 13.
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 14.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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