Załącznik nr 7 wzór umowy
UMOWA NR …………………
zawarta w dniu ……………………….2015 r. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8,
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, za którą działa Prezes Zarządu Sp-ki :
Andrzej Kołodziejczyk
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.

„Remont elewacji i dachu budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8
w Drawsku Pomorskim”
§1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót polegających na
odnowieniu elewacj, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dociepleniu stropodachu budynku
administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pom. przy czym:
1. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz
z załącznikami w postaci przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz oferty.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają dokumenty wskazane w ust. 1,
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią integralna część niniejszej umowy
4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami
przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w
ich wykonywaniu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, dobrą jakość i właściwą organizacją,
5. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny
z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany,
6. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla
spełnienia wymagań określonych umową, lub która jest implikowana przez umowę, a także
wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla
stabilizacji, ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy,
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§2
Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin rozpoczęcia robót nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakończenia robót ustala się na 15. 11. 2015 r. ,
§3
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zadania pn: „remont elewacji i dachu budynku
administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim” w formie ryczałtu w wysokości:
brutto (z podatkiem VAT) ……………. zł, słownie: …………………………………………..
w tym: podatek VAT (23%) ……………. zł, słownie: …………………………………………..
netto ……………. zł, słownie: …………………………………………...

Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, z zastrzeżeniem, że: zapłata wynagrodzenia
należnego Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty w oparciu o podpisany przez strony protokół
odbioru robót.
3. Strony stwierdzają, że cena umowna została poprawnie określona z pełną odpowiedzialnością
Wykonawcy za interpretację danych i jest ona wystarczająca przez cały czas trwania umowy wraz
z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy /cena nie
podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg
umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich usterek i dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym.
4. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowią szkice pomieszczeń w zakresie
wskazanym w załączniku do SIWZ, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar robót
w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizję lokalną w terenie, a w zaoferowanej cenie
uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robot zgodnie
z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.
6. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w opisie przedmiotu
zamówienia, przedmiarze robót lub SIWZ, których nie można było przewidzieć, a których
wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
wykonać na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty
te rozliczane będą na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, stanowiących
załącznik do protokołu konieczności, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego,
które będą stanowiły załącznik do umowy na zamówienia dodatkowe.
7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
8. Kosztorysy na zamówienia dodatkowe będą opracowywane w oparciu o następujące założenia:
1) stawki robocizny, koszty ogólne, zysk, tak jak określone zostały w ofercie i uproszczonym
kosztorysie ofertowym, zmniejszonym proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych
marż, upustów, itp.
2) ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości
średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były
zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.
3) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.
9. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do dokumentacji zostaną rozliczone kosztorysem
różnicowym z korektą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. l. Podstawą będzie uproszczony
kosztorys ofertowy i wskaźniki cenotwórcze określone w tym kosztorysie. Wykonawca wyraża
zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku wykonania
robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w ofercie
lub w przypadku ich zaniechania.
10. Za datę zapłaty na podstawie niniejszej umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
11. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizacji zamówienia przy współpracy
z podwykonawcami:
1) zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części robót,
2) wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania zatrudnionych przez
siebie podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia i zaniechania Wykonawcy.
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§5
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
związane z realizacją niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia publicznego, 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.
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.
Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w projekcie, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 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 pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od przedstawienia Zamawiającemu
przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w projekcie, uważa się za akceptację projektu 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 roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od przedstawienia zamawiającemu przez
wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 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% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zapisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
§6
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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
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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 jest obowiązany umożliwić wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie
30 dni licząc od dnia wykazania zasadności zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 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.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie
z wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt , w szczególności do:
1) oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie określonym w Umowie,
2) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania
dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w uzgodnieniu z odpowiednimi
podmiotami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,
3) uzyskiwania zgody Zamawiającego na powołanie i zmianę personelu Wykonawcy, co do
którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie poinformowania
Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych
dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych
instytucji oraz spełniające inne wymogi umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru,
5) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru dokonywania prób materiałów, włącznie z
udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań próbek materiałów, które mogą ulec
zniszczeniu,
6) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na legalne
składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz przekazać rozliczenie z materiałów posegregowanych, rozbiórkowych oraz
utylizowanych,
7) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku realizacją
przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy
ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach
dojazdowych na teren budowy,
8) zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonywaniu robót zanikających i ulegających
zakryciu celem ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie
Inspektora Nadzoru winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez
Inspektora Nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy,
9) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczenia
wykonania robót przed ich zniszczeniem,
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10) strzec mienie wymienione w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i
oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa
§8
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą
przenoszącą normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy lub aprobatą techniczną.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, co do jakości zastosowanych materiałów lub wykonywanych
robót, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania na własny koszt.
§9
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
Wykonawca udziela …….-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad,
usterek przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, za wady fizyczne przedmiotu
umowy wydłużony zostanie na cały okres trwania gwarancji tj. …….-miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót.
§ 10
Formę odszkodowania w niżej określonych sytuacjach stanowić będą kary umowne – Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie późniejszych niż określony w § 2 ust. 3
umowy w wysokości ………………. zł brutto za każdy dzień opóźnienia
2) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót i odstąpienia komisji powołanej
przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy lub
przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia ujawnionych w toku odbioru wad,
w wysokości 2 000,00 zł;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki,
4) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3 000,00 zł. za
każdy taki przypadek,
6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00 zł za każdy taki przypadek,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa
w § 6 ust. 2, wysokości 3 000,00 zł za każdy taki przypadek.
Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne naliczone Wykonawcy z należnego mu
wynagrodzenia.
Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli
szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonych kar umownych.
§ 11
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy jako całość.
Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora
Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny
odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru Przez
Inspektora Nadzoru oraz pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu
umowy do odbioru końcowego, po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych do
odbioru dokumentów. Brak tych dokumentów skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od
odbioru końcowego z winy wykonawcy.

3. Wykonawca w dniu zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego winien przekazać dla
Zamawiającego następujące dokumenty: protokoły prób i badań jakie były niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały,
dokumentacje dotycząca wykonanych robót budowlanych.
4. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie wad stwierdzonych
przy odbiorze.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Odbiór robót bez usterek jest równoznaczny z zakończeniem odbioru końcowego i stanowi datę
zakończenia zadania.
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny odbiór na miesiąc przed upływem terminu
gwarancyjnego ustalonego w umowie oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w wyniku
tego przeglądu.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w trakcie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.
9. Przy odbiorze robót, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości wbudowanych
materiałów, Zamawiający ma prawo do pobrania i przekazania do badania laboratoryjnego
losowo wybranych próbek tych materiałów W razie ujawnienia ich złej jakości koszty badań
ponosi Wykonawca.
§ 12
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie gdy:
1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał
ich wykonanie, zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją
techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu obowiązków,
§ 13
1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł w dół, co stanowi kwotę: ……………zł
(słownie: ……………………………………).
Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty należytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł na okres realizacji
zadania zwiększony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ……………………………( w dniu
podpisania umowy - jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu / w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy- jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie
innej , niż pieniądz, ważną na okres do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji jakości w formie ……………(ważnej na okres 15 dni od daty
upływu terminu rękojmi za wady) na kwotę 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj:…………. która
zwrócona zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 2, Zamawiający
zatrzyma kwotę równą 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kwoty
objętej końcową fakturą na poczet należnego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady i gwarancji jakości.
3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości miało inną formę niż pieniądz, wówczas :
1) winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w
terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. W razie zgłoszenia
zastrzeżeń Wykonawca Zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć dokument (gwarancję,
poręczenie), w którym uwzględnione zostaną zastrzeżenia Zamawiającego. Nie zgłoszenie
zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie
za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
3) Wykonawca, przed upływem 30 dni od
wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości stanowiący 30% wartości dotychczasowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmujący swoją skutecznością okres
do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 4 ust. 1 wartość przedmiotu Umowy
ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy możliwe będę tylko w przypadkach określonych
w Rozdziale XV SIWZ, przy czym ich wprowadzenie wymaga spisania aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.
3.
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5.

§ 15
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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,
2) w razie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
6) Wykonawca nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na
dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, która dała powody odstąpienia od umowy.
Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
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§ 16
W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 17
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy.
§ 18
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egz. dla Wykonawcy.
§ 19
Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część:
1)
Oferta przetargowa wraz z załącznikami,
2)
Przedmiar robót,
3)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
4)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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