
Załącznik nr 4 – projekt umowy

Umowa

W dniu  …………...  pomiędzy  Spółdzielnią  Mieszkaniową "Przyszłość" w Iławie,   prowadzącą

działalność przy ul. Dąbrowskiego 40B w Iławie (14-202), wpisaną do Rejestru Spółdzielni prowadzonego

przez  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000185498,

NIP 7440003963,  REGON:  001075098,  reprezentowaną  przez  Zbigniewa  Miecznikowskiego –  Prezesa

Zarządu oraz Mirosława Dzikowskiego – Wiceprezesa – Głównego Księgowego

a

..................................................................................

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr ....... do ......... NIP ..... REGON .........

reprezentowaną przez: .......................................…........................................................................,

zwaną dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w ramach  projektu  pn. Kompleksowa

modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM „Przyszłość” w Iławie.

 2. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej

trzech  budynków wielorodzinnych  położonych  w Iławie  przy  ulicy  Kopernika  6,  6A,  6B.  Zakres  prac

obejmuje m.in:

a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

b) docieplenie ścian wewnętrznych i stropów piwnic,

c) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

d) docieplenie stropodachów.

 3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  dokumentacja  techniczna,  przedmiar  robót  oraz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

 4.Wykonawca realizuje roboty z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały powinny posiadać

atesty,  aprobaty,  certyfikaty.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do sprawdzania  jakości  i  ilości

zastosowanych materiałów.
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 5.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  takiego  zorganizowania  dostaw  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu

niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  aby  zapewnić  nieprzerwane  prowadzenie  robót

budowlanych,  w  tym  terminową  realizację  zadania.  W  związku  z  powyższym  wszelkie  zakłócenia

w prowadzeniu  robót  budowlanych,  w  tym  brak  możliwości  realizacji  zadania  w  umownym  terminie,

wynikające z zakłóceń w dostawie  materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany

(przedłużenia)  terminu  realizacji  umowy.  Wykonawca  dla  wypełnienia  swoich  zobowiązań  powinien

zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań,

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie

z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację

przedmiotu zamówienia.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności.

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie brutto: …………), w tym

wartość netto …............................... zł oraz podatek VAT (….%) …................................. .

2. Strony umowy stwierdzają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie

określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez

cały czas trwania umowy wraz z okresem rękojmi bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy

oraz pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy według umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej

realizacji  i  oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i

dokonania potrzebnych napraw w okresie rękojmi.

3. Płatności  za  faktury  nastąpią  na  konto  Wykonawcy  nr

…............................................................................................. w  terminie  do  30  dni  od daty  dostarczenia

prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu poszczególnych odbiorów częściowych oraz końcowego.

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności,  przysługującej mu

wobec Zamawiającego, na rzecz osoby trzeciej.

6. Przewiduje  się  płatności  częściowe za wykonane roboty budowlane zgodnie  z zaakceptowanym przez

Zamawiającego  harmonogramem  rzeczowo  -  finansowym.  Wartość   płatności  przejściowych  nie  może

przekroczyć 90% wartości zadania.

§ 3. Termin realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.

2. Zakończenie realizacji zadania do 30.10.2020 r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia

gotowości do odbioru, po którym nastąpi odbiór końcowy.
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3. Przekazanie terenu robót odbędzie się protokolarnie w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy.

4. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości do odbioru lub terminu zakończenia realizacji zadania. Protokoły odbioru podpisują

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 4.  Osoby do kontaktów

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Zbigniew Miecznikowski, tel. 784 063 208,

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... tel .................. .

3. Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia  wykonawcze  w  branży

konstrukcyjno-budowlanej w osobie p. …….

4. Nadzór  nad  robotami  objętymi  niniejszą  umową  będzie  pełnić  Inspektor  Nadzoru,  którego  zapewnia

Zamawiający.  Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy,  związanych

z jakością wykonywanych robót.

5. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania o wykrytych

wadach Wykonawcę.

6. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren robót i kontroli robót w każdym czasie.

7. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Inspektorem Nadzoru

oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z

prawem.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego,

wymogami obowiązującego Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi, obowiązującymi normami i

zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączoną do niej erratą, a także

z poszanowaniem powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wykonawca wykonuje  przedmiot  zamówienia  z  materiałów i  urządzeń własnych.  Wykonawca  swoim

staraniem i na swój koszt zapewnia organizację i likwidację zaplecza budowy oraz dostawę wody i energii

elektrycznej do wykonywania prac.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy,  który jest  zobowiązany prowadzić  dziennik budowy oraz

umieścić  na  budowie  w  widocznym  miejscu  tablicę  informacyjną  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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4. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  na  bieżąco  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do

wskazanych materiałów następujące dokumenty:

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2.  deklarację zgodności,

3.  certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5. Materiały i urządzenia zastosowanie przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom

przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymogom

określonym w projekcie budowlanym.

6. Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić  w trakcie  realizacji  prac  będących przedmiotem zamówienia

przestrzeganie  przepisów  i  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  ochrony  środowiska,  w  tym

zapewnić na własny koszt transport i utylizację odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu

zamówienia, zgodnie z obowiązującym przepisami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia terenu robót i ponosi pełną odpowiedzialność

za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia.

8. Wykonawca uporządkuje terenu robót, zaplecze budowy, tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę

w  związku  z  prowadzonymi  pracami,  w  tym  dokona  na  własny  koszt  renowacji  zniszczonych  lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

9. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

10. Wykonawca  kompletuje  w  trakcie  realizacji  robót  dokumentację  zgodnie  z  przepisami  Prawa

budowlanego oraz przygotuje do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze, a w

szczególności:

1. tabelę elementów rozliczeniowych,

2. wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

3. receptury i ustalenia technologiczne,

4. aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

5. dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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11. Wykonawca zobowiązuje  się  umożliwić  Zamawiającemu przeprowadzenie  w każdym czasie  kontroli

terenu  robót,  realizowanych  robót,  stosowanych  w  ich  toku  materiałów  oraz  innych  okoliczności

dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

13. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem

robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

14. Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie

obowiązywania niniejszej Umowy.

15. Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  oraz  niezbędne  atesty,  świadectwa,  certyfikaty  i  inne

dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji

papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), w terminie nie dłuższym niż 5 dni

roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać miejsce wykonywania robót w należytym porządku, wszelkie

urządzenia pomocnicze i materiały będą składowane a odpady i śmieci na bieżąco usuwane. Wykonawca jest

wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Każdego dnia

po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uporządkowania  miejsca  ich  wykonywania.

Wykonawca  wykonuje  czynności  porządkowe  z  użyciem  własnego  sprzętu  oraz  własnych  środków

czyszczących. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępnia karty przekazania odpadów do utylizacji

§ 6. Rękojmia za wady.

1.Strony ustalają …... letni okres rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego i uznania zadania za należycie wykonane.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami

Kodeksu Cywilnego.

3.W przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  umowy  w okresie  rękojmi  Zamawiający  jest  zobowiązany

powiadomić  Wykonawcę  o  wadach  przedmiotu  umowy  w  ciągu  30  dni  od  ich  wykrycia,  natomiast

Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia  w terminie  wyznaczonym w stosownym protokole  i  do

poniesienia  związanych  z  tym  kosztów.  W  sytuacji  powstania  awarii  spowodowanej  niewłaściwym

wykonawstwem, Wykonawca dokona jej likwidacji – usunięcia w trybie natychmiastowym.

4.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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5.Jeśli  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów

usunięcia wad zgodnie z ust. 4, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli

koszt  usunięcia  wad  przekroczy  kwotę  zabezpieczenia,  zapłaty  pozostałych  poniesionych  kosztów

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach Kodeksu Cywilnego.

6.Jeżeli  wady  w wykonaniu  przedmiotu  umowy nie  nadają  się  do  usunięcia,  uniemożliwiając  podjęcie

użytkowania przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania ich po raz drugi,  a

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania.

Jeżeli  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  nie  nadają  się  do  usunięcia,  a  nie  uniemożliwiają

użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7. Podwykonawstwo

 1.Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca:

 1.1.wykona osobiście następujące prace: …........................................................................

 1.2.zleci podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: .…...........................

Zlecenie  wykonania  części  prac  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  wykonawcy  wobec

zamawiającego za wykonanie tej części prac.

 2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie

realizacji  zamówienia  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.

 3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

 4.Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane:

 4.1.niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 4.2.gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
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 5.Niezgłoszenie  w formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego projektu  umowy o  podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez

Zamawiającego.

 6.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 dnia jej zawarcia.

 7.Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

 8.Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  14  dni,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez

Zamawiającego.

 9.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  (nie  dotyczy

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł).

 10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w

ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

 11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

 12.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

 13.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu

umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub  usługi,  w  przypadku uchylenia  się  od

obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę

zamówienia na roboty budowlane.

 14.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu

przez  zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po
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przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi.

 15.Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

 16.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.  13.  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

 17.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Zamawiający może:

 17.1.nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

 17.2.złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

 17.3.dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

 18.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których

mowa  w ust.  13,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy.

 19.Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  wykonanie

obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.  Wykonawca  odpowiada  za

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

 20.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający opłaci

faktury  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  §  2  umowy,  pod  warunkiem

przedłożenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  uregulowanie  zobowiązań  Wykonawcy

wobec podwykonawcy, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy.

 21.Ustępy  2  –  10  stosuje  się  odpowiednio  do  umów  o  podwykonawstwo  zawieranymi  przez

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

 22.Wykonawca może:
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 22.1.powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części

do powierzenia podwykonawcom;

 22.2.wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

 22.3.wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

 22.4.zrezygnować z Podwykonawstwa.

§ 8. Kary umowne.

 1. Strony ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy w formie  kar

umownych, w następujących wypadkach i wysokościach

 1.1.Zamawiający może żądać od Wykonawcy:

 a) kary za odstąpienie od umowy w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy,

 b) kary za nieterminowe wykonanie robót, w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za

każdy dzień zwłoki,

 c) kary  za  nieterminowe  usunięcie  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości  0,1%  ceny  brutto

ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 d) kary  za  niezgłoszenie  lub  uchylanie  się  od  zgłoszenia  udziału  podwykonawcy  w  realizacji  części

zamówienia w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień niezgłoszenia lub

uchylania się od zgłoszenia udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia,

 e) braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym

podwykonawcom w wysokości 0,1% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

 f)  za  opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych w okresie  rękojmi,  w wysokości  0,02% ceny brutto

ustalonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 1.2.Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy.

 2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego

wysokość kar umownych.

 3. W każdym  przypadku,  gdy  Zamawiający  ma  prawo  do  naliczenia  kar  umownych  może  je  potrącić

z każdych sum należnych Wykonawcy.

 4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  z  sum  należnych  Wykonawcy  bez  potrzeby  składania

dodatkowych wezwań w tej mierze.
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§ 9. Odstąpienie od umowy.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni:

 1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

 1.2. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w terminie 15 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania

umowy określonym w § 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiającego złożonego na piśmie,

 1.3. w  przypadku  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 13 umowy,

 1.4. w przypadku konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy na sumę większą

niż 5% wartości umowy ustalonej w § 2 ust. 1 umowy w sprawie zamówienia,

 1.5. w przypadku niewywiązania  się  Wykonawcy z  obowiązku zatrudnienia  pracowników na podstawie

umowy o pracę.

 1.6. W  przypadku  nierealizowania  umowy  zgodnie  z  zaakceptowanym  harmonogramem  rzeczowo-

finansowym.

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli

Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  prac  lub  odmawia  podpisania  protokołu

odbioru.

 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10. Zmiana umowy

 1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w sytuacji wystąpienia:

 1) w zakresie Podwykonawstwa, Wykonawca może:

 a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części

do powierzenia podwykonawcom,

 b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

 c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

 d) zrezygnować z Podwykonawstwa

 2) zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  kontakty  i  nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  (dotyczy

kierownika budowy ze strony Wykonawcy). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu
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niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania

przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty  przedłożenia

propozycji  i wyłącznie  wtedy,  gdy kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób będą  takie  same lub

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 2. Przewiduje się zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia:

 1) nieprzekazania  terenu robót  w terminie  określonym w §  3.  ust.  3  z  przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę,

 2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

 a) uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie/prowadzenie  zamówień/  robót  budowlanych,  zgodnie  z

technologią  ich  wykonywania,  normami  lub  innymi  przepisami,  przeprowadzenie  prób  i  sprawdzeń,

dokonywanie  odbiorów,  wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych,  jeżeli  konieczność

wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okolicznościami,  za  które  Wykonawca  ponosi

odpowiedzialność,

 b) klęski żywiołowe – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 3) wystąpienia  wad  Dokumentacji  technicznej  skutkujących  koniecznością  dokonania  zmian

w Dokumentacji  technicznej,  jeżeli  uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót

mających wpływ na Termin wykonywania robót; fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i

musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania,

do  wydania  których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

 5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawcę

 6) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

 7) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
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 8) wystąpienia  okoliczności,  których strony umowy nie  były wstanie  przewidzieć,  pomimo zachowania

należytej staranności,

 9) wystąpienia   zmian  spowodowanych  nieprzewidzianymi  w  Dokumentacji  technicznej  warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska

archeologiczne,

 10)  wystąpienia  odmiennych  (ale  istotnych  dla  realizacji)  od  przyjętych  w  Dokumentacji  technicznej

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych

obiektów budowlanych.

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

…................................. w wysokości 5% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 2 ust. 1 umowy, tj. w kwocie

…................... zł.

2.Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego

wykonania przedmiotu umowy.

3.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania danego zadania i uznania za

należycie wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.Pozostawioną kwotę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W okresie  realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego w terminie 14 dni o:

 1.1.zmianie siedziby,

 1.2.zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

 1.3.zmianie kierownika robót,

 1.4.ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

 1.5.wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

 2. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  obowiązujące  przepisy

prawa, w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U.2018.1025 z  późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2018.1202 z późn. zm.).
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 3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

 4. Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:

 4.1.Oferta Wykonawcy,

 4.2.Zapytanie  ofertowe z  dnia  17.05.2019 r.  wraz  z  dokumentacją  techniczną,  przedmiarem robót  oraz

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 5. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzymuje

Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający Wykonawca
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