Załącznik 6

Wzór Umowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj.
nr 809 w miejscowości Zofian.
W dniu … . … . 2018 roku w Lubartowie pomiędzy:
POWIATEM LUBARTOWSKIM
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
reprezentowanym przez :
……………………………… - ………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………….. , REGON ……………………………
działającym na podstawie: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
......................................................
......................................................
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.)
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj.
nr 809 w miejscowości Zofian na długości 767 m.
Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego
określonymi w SIWZ, zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac,
zgodnie z SIWZ, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu
określonego w ust. 1.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi/ przy pomocy
Podwykonawcy ……………………..……….. w zakresie prac ……………………………..zgodnie ze
złożoną ofertą.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem robót zawartym w
Kosztorysie Ofertowym, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz
zgodnie z obowiązującymi PN-EN, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami
obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i
materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania.
2. Materiały i urządzenia , o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2016.1570 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do
tych ustaw.
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Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 2.
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót.
5. Materiały z rozbiórki i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowią własność
Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2018.21). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i
koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.
3.

§ 4.
1. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się: do dnia
24.08.2018 r.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia wykonania robót i gotowości przystąpienia do odbioru końcowego,
potwierdzony przez Zamawiającego /Inspektora Nadzoru/ w protokole odbioru robót.
§ 5.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe :
netto: …………………………… zł
/słownie: …………………………………………………………………………………………………/
podatek VAT (23%) : ……………………… zł
brutto: …………………………… zł
/słownie: …………………………………………………………………………………………………../
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym – za faktycznie
wykonane i odebrane roboty zgodne co do przedmiotu z kosztorysem ofertowym.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania
niniejszej umowy.
§ 6.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych z przyczyn technologicznych,
których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zamienne za wynagrodzeniem w miejsce
wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji z uwzględnieniem cen
czynników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym – w ramach wynagrodzenia
kosztorysowego określonego w § 5 niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany technologiczne winny mieć aprobatę Zamawiającego.
§ 7.
1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa § 5. ust.1 odbywać się będzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót bez wad i
usterek przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo warunkiem zapłaty przez Zamawiającego
faktury ( wynagrodzenia dla Wykonawcy ) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w
realizacji odebranych robót.
Dowodem zapłaty jest:
a) kopia faktury ( faktur ) podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
b) pisemne oświadczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające, że
wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane
w terminie zapłaty wynikającym z zawartej umowy, wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich wymagalnych faktur,
c) wyciągi bankowe Wykonawcy i Podwykonawców potwierdzające dokonanie zapłaty,
- dostarczone wraz z fakturą przez Wykonawcę
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury i upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami o których mowa w ust. 2 przelewem z konta
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie nr 56 8707 0006 0021 2089
2000 0001 na konto Wykonawcy…………………………………………………………….…………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako nabywcę:
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POWIAT LUBARTOWSKI
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego .
Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 2, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy.
7. Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Podwykonawców oraz dalszych
Podwykonawców określono w §14 niniejszej umowy.
§ 8.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokólarne przekazanie placu budowy,
2) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) zapewnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową
3) wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu,
4) zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym
6) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót,
7) realizacja zadania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
8) wykonanie oznakowania związanego z realizacją robót zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót) - opracowanym przez Wykonawcę
9) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, w których mogą być prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego w tym między innymi: kosztorysu
powykonawczego, wyników badań warstwy ścieralnej wykonane w laboratorium niezależnym
od Wykonawcy, wyników pomiarów kontrolnych warstwy ścieralnej, protokołów badań i
sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości,
certyfikatów i deklaracji zgodności wymaganych przepisami oraz oświadczenia Kierownika
Budowy, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane.
11) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunków p.poż.
12) utrzymanie ładu i porządku na placu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
13) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót ulegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zakończonych - jeżeli Wykonawca nie poinformował o
tych faktach Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na
swój koszt,
14) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na placu budowy kontrolach i
wypadkach,
16) Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.
3. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki utrzymania
drogi w należytym stanie, w tym za skutki wypadków jakie zaistnieją na przekazanym placu
budowy.
4. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu, wszelkich kosztów przez niego poniesionych, w tym
kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.
6. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo ruchu na placu budowy.
7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za
przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
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8.

Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt, dostęp do terenów
położonych w pobliżu placu budowy.
§ 9.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami osoby
wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osób zaakceptuje taką
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2 nie
późnej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek
osoby.
4. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robót przy
niezachowaniu postanowień ust. 2 i 3 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, winna być dokonana
pisemnie.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową i kierowania robotami innych
osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 oraz naliczenia kary umownej.
§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów nadzoru
budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz wstępu pracownikom
Zamawiającego.
§ 11.
*)

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/ kierownika robót drogowych w osobie: ………………
*)
nr uprawnień ………………………………………………………………..
2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.
3. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru nad robotami będącymi przedmiotem niniejszej
*)
umowy w osobie ……………………………
4. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zostanie wprowadzona do umowy
stosownym aneksem po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Inspektora Nadzoru.
___________________________________________
*) Umowa zostanie odpowiednio dostosowana

§ 12.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust.2 niniejszej
umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu
umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
gwarancyjnym, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż
10 dni - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej
umowy, za każdy dzień przerwy,
4) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy
tj. w kwocie ……………….. zł /słownie: ………………………………………………………………/
5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż
Wykonawca wskazany w ofercie lub Podwykonawca zaakceptowany przez zamawiającego lub
inne osoby niż wskazane w ofercie - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust.1 niniejszej umowy – za każdy taki przypadek
6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej
umowy tj. ……………. zł – za każdy taki przypadek

4

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie
o Podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu umownego terminu
określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo a
dotyczącego wykonania części zamówienia - za każdy taki przypadek
8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokości 2 000,0 zł, / słownie : dwa tysiące złotych / - za każdy taki przypadek
9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 2 000,0 zł, / słownie : dwa tysiące złotych / - za każdy taki przypadek
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w
wysokości 2 000,0 zł, / słownie : dwa tysiące złotych / - za każdy taki przypadek
11) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na etapie realizacji
umowy – raz w miesiącu oświadczenia o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
o których mowa w § 13 ust.3 pkt. 3 niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 zł / słownie : dwa
tysiące złotych / - za każdy taki przypadek
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
przedmiot umowy.
§ 13.
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wykonawca utrzyma ważność
ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
2. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie
później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Wykonawca zobowiązuje się do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018.108, z późn. zmianami):
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób, których Zamawiający
wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznych lub zawodowych, oraz osób prowadzących działalność w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
1) Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie iż
osoby skierowane do wykonywania wymienionych ust. 3 czynności będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o
których mowa w ust.3. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na etapie realizacji zamówienia /raz w miesiącu/
oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę z podaniem rodzaju
wykonywanych robót, ilości zatrudnionych osób i stanowiska na jakim zatrudnione są osoby .
4) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem
wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W
przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu
wykazu nowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3.
Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania
przedmiotowej zmiany.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń potwierdzających zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, w zakresie
czynności wymienionych w ust.3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.
§ 14.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 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.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
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% łącznej
wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust.1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zapisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.10. Zamawiający poinformuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
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
3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
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15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowień
dotyczących podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.
17. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez
Podwykonawców. Okres gwarancji i rękojmi został określony w § 16 niniejszej umowy.
18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 15.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia ich zakończenia. Czynności odbiorowe Zamawiający zakończy w terminie 14 dni od
daty ich rozpoczęcia.
Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów : kosztorys
powykonawczy, wyniki badań warstwy ścieralnej wykonane w laboratorium niezależnym od
Wykonawcy, wyniki pomiarów kontrolnych warstwy ścieralnej, protokoły badań i sprawdzeń,
protokoły odbiorów technicznych, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje
zgodności wymagane przepisami, oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57
ust.1 pkt. 2 lit a lit. b ustawy Prawo Budowlane.
Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad, podpisany przez strony umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając
Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego
terminu zakończenia robót.
§ 16.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………………. na
zasadach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym podpisanym przez Wykonawcę,
stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej umowy.
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Oświadczenie gwarancyjne –
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.
4. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia
odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę
stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania
do zapłaty.
§ 17.
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu jeżeli:
1) Wykonawca nie dochował terminu wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub kierowania
robotami inne osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego,
4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż
Wykonawca wskazany w ofercie lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego.
5) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części.
7) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub
niniejszą umową.
8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
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2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada w terminie 10 dni od daty tego przerwania. 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 przez
Wykonawcę,
3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia odbioru oraz
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w
terminie określonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,
2) przejęcia od Wykonawcy placu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 18.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
2. Wszelkie zmiany, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego
4. Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli
wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a będą one
dotyczyć następujących przypadków:
1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające, w okresie ich
występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.
5. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest
lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych warunków.
§ 19.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią bez zgody
Zamawiającego.
§ 20.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
§ 21.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik 1- Kosztorys Ofertowy
2) Załącznik 2 - Oświadczenie gwarancyjne
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