CZĘŚĆ III SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Szczecinie w dniu .................................................., pomiędzy:

Morskim Centrum Nauki im prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, adres: ul. Tadeusza Wendy
10, Szczecin, NIP 9552447181.
reprezentowanym przez Witolda Jabłońskiego - Dyrektora.
zwanym dalej w treści umowy Inwestorem lub Zamawiającym

a
__________________________________________________
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1.
1. Mocą niniejszej umowy Inwestor zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie kolektora kanalizacji
deszczowej na odcinku D 1.1 – D5 w zakresie objętym projektem przebudowy wraz z
modernizacją niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej na terenie budowy Morskiego
Centrum Nauki

w Szczecinie oraz likwidacją istniejącej kanalizacji sanitarnej Dn 200

kolidującej z projektowanym kolektorem, zgodnie z dokumentacją stanowiącą część II SIWZ.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych do
wykonania Zadania Inwestycyjnego, chociażby roboty te nie były opisane w Dokumentacji,
jeżeli konieczność wykonania takich robót Wykonawca jako profesjonalista winien
przewidzieć. Z tytułu wykonania takich robót Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe
roszczenia.
3. Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dokumentacji tworzonej
przez Wykonawcę na etapie robót o ile taka dokumentacja będzie przez Wykonawcę

tworzona. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z błędów w tej
dokumentacji.

§2
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją załączoną do SIWZ nie wnosi do
niej żadnych uwag, a nadto oświadcza, iż Dokumentacja jest wystarczająca do pełnego
wykonania przez Wykonawcę Robót oraz innych zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy. Wykonawca oświadcza, iż dokonał sprawdzenia zakresu Robót i elementów opisu
Robót i oświadcza nadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do zawartych w nich
rozwiązań, ani też do ich kompletności pod kątem realizacji zleconych robót. Jeżeli w
załączonej Dokumentacji występują sprzeczności dotyczące danego elementu robót,
Inwestor ma prawo do wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwiązania. Jeżeli po zawarciu
niniejszej umowy Wykonawca uzna, iż dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy
konieczne jest uzupełnienie jakiejkolwiek Dokumentacji, Wykonawca na własny koszt
uzupełni Dokumentację i przedstawi ją Inwestorowi celem jej zatwierdzenia. Zastrzeżenie w
zdaniu poprzedzającym nie dotyczy projektu budowlanego, którego dostarczenie stanowi
obowiązek Inwestora.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy (dalej Teren Budowy), oraz z
przebiegiem wszystkich ujawnionych instalacji znajdujących się na Terenie Budowy, oraz w
pasie przyległym do Terenu Budowy, w szczególności takich jak: odwodnienie, linie i słupy
telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kolektory sanitarne
i deszczowe i nie wnosi do Terenu Budowy żadnych uwag i oświadcza, iż stan Terenu
Budowy nie będzie w przyszłości stanowił podstawy żadnych zarzutów Wykonawcy.
3. Jeżeli w trakcie realizacji Robót ujawni się konieczność przeprowadzenia Robót, które
Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty i podpisania niniejszej umowy,
lub które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i których wykonanie jest niezbędne do
należytego wykonania i ukończenia Zadania Inwestycyjnego i przekazania go Inwestorowi,
Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na koszt własny w ramach
wynagrodzenia ustalonego w umowie, chociażby Roboty te nie były opisane, ani nie wynikały
z dokumentacji projektowej oraz innych załączników do niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca poniesie konsekwencje wynikające z opóźnienia spowodowanego potrzebą

ich przeprowadzenia. Okoliczności określone powyżej nie będą stanowiły źródła
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Inwestora.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej i
wykonywania Robót objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz posiada odpowiednio duże siły własne, podwykonawców, profesjonalne
doświadczenie i znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej należyte spełnienie jego
zobowiązań umownych.
5. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do:
a) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.
b) Protokolarnego przejęcia całego terenu budowy, przygotowania frontu robót łącznie z
wykonaniem robót tymczasowych koniecznych do wykonania robót podstawowych.
c) Prowadzenia dziennika budowy.
d) Należytego zabezpieczenia mienia Wykonawcy pozostawionego na placu budowy,
e) Zatrudnienia na budowie Kierownika Budowy,
f)

Zatrudnienia na budowie odpowiedniego kierownictwa technicznego robót, przez osoby
wskazane w ofercie oraz inne

wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi

przepisami.
g) Prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim, projektowym.
h) Zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w celu należytego
wykonania prac i wymagane uprawnienia.
i)

do właściwego traktowania i wynagradzania pracowników zgodnie z wymogami
ustawodawcy,

j)

Prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej,

k) Utrzymania terenu budowy w należytym stanie, segregowanie, usuwanie i utylizowanie
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci – na swój koszt i odpowiedzialność.
Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy
jest zobowiązany do posiadania karty przekazania odpadów do uprawnionych firm.
Materiały z rozbiórki, w tym gruz 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 (Dz.U. 2016 poz.
1987 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z
przepisów ustaw o odpadach. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

l)

Prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa, w tym P-Poż. i BHP i Ochrony
Środowiska

m) Opracowania i przekazania Inwestorowi dokumentacji wykonawczej,
n) Bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót.
o) Organizacji estetycznego zaplecza administracyjnego – socjalnego budowy.
p) Nie przekazywania bez zgody Inwestora osobom trzecim poufnych informacji, które
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.
q) Stawiennictwa na spotkaniach koordynacyjnych w terminach określonych przez
Inwestora.
6. W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej Umowy jako osoby uprawnione do kontaktów z
drugą stroną Umowy wskazuje się:
ze strony Inwestora:
Jan Januchowski: 512 906 541
Tomasz Zagiczek: 691 897 681
Nadzór projektowy: Jerzy Wegner: 693 840 319
ze strony Wykonawcy:
Kierownik Budowy:

§3
1. Inwestor uprawniony jest jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć zakres Robót (wyłączyć
część robót z zakresu Przedmiotu Umowy) w sytuacji zagrożenia terminu realizacji
poszczególnych etapów budowy przedstawionych w harmonogramie realizacji prac lub w
przypadku innych ważnych przyczyn. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu stosownie do wartości robót wyłączonych z zakresu Przedmiotu
Umowy.
2. Inwestor uprawniony jest do dokonania zmiany w odniesieniu do ustalonego z Wykonawcą
sposobu i metody wykonania Robót.
3. Wszelkie zmiany zakresu Przedmiotu Umowy zostaną wycenione w sposób, który był
zastosowany przy składaniu oferty przez Wykonawcę z uwzględnieniem zmiany cen na
rynku.

§4
1. Z

dniem

przekazania

Wykonawcy

Terenu

Budowy,

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność za szkody na przekazanym mu Terenie Budowy i/lub wynikające z Terenu
Budowy.
2. Inwestor informuje, że w trakcie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na placu budowy toczą się roboty budowlane i według najlepszej wiedzy
Inwestora, powinny one zakończyć się przed dniem 20 listopada 2018 r. W przypadku
przedłużenia się robót budowlanych, termin wydania placu budowy może ulec wydłużeniu w
stosunku do terminu wskazanego w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia wobec Inwestora. Termin realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy
ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w taki sposób, aby
nie zakłócać organizacji wydarzeń odbywających się w sąsiedztwie Terenu Budowy oraz
prac prowadzonych przez inne podmioty w sąsiedztwie Terenu Budowy. Jednocześnie
Inwestor wskazuje, że według jego najlepszej wiedzy w pobliżu terenu budowy, w okresie
trwania prac objętych niniejszą umową, nie powinny odbywać się żadne imprezy masowe.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania i składowania urządzeń pomocniczych
i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
5. Jeżeli Inwestor uważa, że należy uporządkować teren budowy, to wspólnie z Wykonawcą
ustalają termin do wykonania prac porządkowych. Jeśli wykonawca nie wykona tych prac w
wspólnie ustalonym terminie, lub strony nie ustalą terminu to inwestor może zlecić wykonanie
prac porządkowych firmie obcej na koszt Wykonawcy.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiór robót.
7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w następujących terminach:
a) termin przekazania placu budowy: w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z
zastrzeżeniem ust. 2
b) termin rozpoczęcia prac: z dniem przekazania placu budowy.
c) termin pośredni I - wykonanie konstrukcji komory D1.1 oraz renowacji komory D5: do 30
dni od dnia przekazania placu budowy,

d) termin pośredni II - dostawa na budowę materiałów niezbędnych do wykonania zadania:
do 45 dni od dnia przekazania placu budowy,
e) termin ostateczny zakończenia prac 30 marca 2019 r., nie krócej jednak niż 3 miesiące
od dnia przekazania placu budowy.
8. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań i podjąć niezbędne działania w celu uniknięcia
opóźnień w realizacji Robót oraz natychmiast poinformować Inwestora o wystąpieniu
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.
9. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:
a) Opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.
b) Przerw w realizacji robót, powstałych z innych przyczyn zależnych od Zamawiającego lub
zaistnienia siły wyższej, tj. powodzie, blokady dróg, niemożliwy do przewidzenia zakaz
poruszania się pojazdów ciężarowych, temperatury w ciągu dnia roboczego poniżej -15
stopni Celsjusza, wiatr powyżej 90 km/h trwający przez co najmniej 6 godzin. Wystąpienie
siły wyższej musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
inspektora nadzoru. Brak wpisu uniemożliwia powoływanie się Wykonawcy na siłę wyższą.
c) Przesunięcie terminów nastąpi o równoważną ilość dni, o jaką nastąpiła zwłoka, przerwa lub
inna przeszkoda. Zaistnienie tych warunków wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiającego. Brak pisemnej informacji skutkuje utratą możliwości ubiegania się o
wydłużenie terminu zakończenia robót.
§5
1. Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy własne materiały i urządzenia zgodne
z SIWZ, zwane dalej wyrobami. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji
Inwestorowi wyroby przeznaczone do wbudowania oraz listę proponowanych dostawców
głównych wyrobów. Inwestor dokona akceptacji lub odrzucenia (ze wskazaniem powodów)
w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia wyrobów do akceptacji, zaś brak stanowiska
w tym terminie tożsamy jest z akceptacją. Wykonawca może zastosować tylko te wyroby,
które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), oraz wymogami z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. Inwestor gwarantuje, że wyroby dostarczone i wbudowane przez
podwykonawców Inwestora spełniają wymienione wymogi.
2. Dopuszcza się do stosowania:

1) wyroby posiadające znak CE,
2) wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem że:
a.

wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z Polską Normą,
a producent załączył deklarację zgodności z tą Polską Normą, w przypadku
braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy w stosunku do jej wymagań, wyrób
jest zgodny z uzyskaną Aprobatą Techniczną, a producent załączył deklarację
zgodności z tą Aprobatą Techniczną, - posiada znak budowlany świadczący o
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, a producent załączył
odpowiednią informację o wyrobie,

b.

wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu
Aprobaty Technicznej, a producent załączył deklarację zgodności z tą
Aprobatą Techniczną,

c.

jest to wyrób umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej.

3) wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z późn. zm.) wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją
oraz z przepisami.
3. Akceptacja Inwestora, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych wyrobów, nie spełniających wymogów
Kontraktu oraz odpowiednich przepisów, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku nie spełniania wymagań wyszczególnionych w ust. 2 przez wyroby podane w
Dokumentacji, Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą Inwestora, inne wyroby
spełniające te wymagania.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy pełną
identyfikację wyrobów zastosowanych do realizacji Umowy.
6. Wykonawca

jest

zobowiązany

zapewnić

odpowiednie

warunki

przechowywania

i

zabezpieczenia wyrobów zapobiegające uszkodzeniu lub utracie ich pierwotnych
właściwości i parametrów technicznych.

§6
1.

Za prawidłowe i terminowe wykonanie Zadania Inwestycyjnego, jak też za usunięcie wad i
usterek Przedmiotu Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za
faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Inwestora Roboty, w wysokości:
___________________________________________________________________
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
określonej właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi w dacie fakturowania.

2.

Uzgodnione stawki zawierają wszelkie koszty (w szczególności materiałów, robocizny i
sprzętu) niezbędne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 – 2 obejmują wszystkie świadczenia główne i
towarzyszące, które zgodnie z umową są niezbędne w celu kompletnego i należytego
wykonania Przedmiotu Umowy, choćby nie zostały one wskazane w umowie, względnie w
jej składowych częściach, a których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania
Przedmiotu Umowy. Cena ryczałtowa nie będzie podlegać jakimkolwiek korektom przy
ustalonym w kontrakcie zakresie prac, w szczególności ze względu na zmianę kosztów
robocizny lub wystąpienia innych czynników.

4.

Wykonawca oświadcza, że przewidział i wycenił odpowiednio wszelkie roboty objęte
zakresem Przedmiotu Umowy i z nim związane w ofercie w związku z tym gwarantuje, że nie
będzie wnosił jakichkolwiek dodatkowych zarzutów i/lub roszczeń z tego tytułu.

§7
1.

Wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury przejściowych i faktury końcowej.

2.

Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie wykonanie części robót, zgodnie z
zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzone
odpowiednimi protokołami odbioru. Faktury przejściowe opiewać mogą łącznie na
maksymalnie 80% wynagrodzenia umownego.

3.

Wynagrodzenie z faktury przejściowej będzie płatne w terminie 30 dni, a z faktury końcowej
w terminie 45 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

4.

Do faktury końcowej Inwestor dołączy oświadczenie podwykonawców (w przypadku
wykorzystywania przy realizacji Przedmiotu Umowy dalszych podwykonawców – także

dalszych podwykonawców) że wszelkie należności zostały im zapłacone. Termin płatności
wynagrodzenia lub innych świadczeń podwykonawcom nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia wykonania robót przez podwykonawcę. Nieprzedłożenie oświadczeń o którym mowa
powyżej powoduje, że bieg terminu zapłaty wynagrodzenia, w części należnej
podwykonawcy, zaczyna biec od dnia przedłożenia tych oświadczeń.

§8
1.

Wykonanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców lub dalszych
podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego.

2.

Wykonawca zamierza powierzyć wyszczególnionym podwykonawcom następujące
części zamówienia ………………………………….

3.

Wykonawca

jest

zobowiązany

do

niezwłocznego

informowania

pisemnie

Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią
w trakcie wykonywania zamówienia.
4.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne
działania lub zaniechania.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni przed
jej zawarciem z Podwykonawcą, dotyczy umów zawartych z Podwykonawcami
wskazanymi w ofercie jak również Podwykonawców wprowadzanych w trakcie
realizacji zamówienia.

7.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w
szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu

umowy

o

podwykonawstwo,

nie

będzie

krótszy

od

okresu

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności
technicznych

i

zawodowych

odpowiadających,

proporcjonalnie,

co

najmniej

zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z
realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe
wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające
zdolności techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h)

wartość

ostatniej

części

wynagrodzenia

dla

podwykonawcy,

dalszego

podwykonawcy może wynosić nie więcej niż 20% wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia
8.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.

9.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę
może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego.

10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia

Zamawiającemu,

projektu

umowy

o

podwykonawstwo,

której

przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
11.

Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10
dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

12.

Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o

podwykonawstwo,

której przedmiotem

są roboty budowlane,

w

szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo
określonych w ust. 7, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 7 pkt f).

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w ust. 10,
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Zamawiającego,
e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany umową dla tych robót,
f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na podstawie umowy.
13.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy

Podwykonawca

może

przedłożyć

zmieniony

projekt

umowy

o

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
14.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robót budowlanych.

15.

Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w
ust. 12.

16.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

17.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13
umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ
jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

18.

Wykonawca,

Podwykonawca

lub

dalszy Podwykonawca

nie

może

polecić

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
19.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

20.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia
do jego reprezentacji.

21.

Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 10 -16.

22.

Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w
ust. 21, stosuje się zasady określone w ust. 10 - 16.

23.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych
tą umową.

24.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,

jeżeli

sprzęt

techniczny,

osoby

i

kwalifikacje,

którymi

dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
25.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą lub podwykonawcy z
dalszym podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane bez zgody
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art.
6471 § 5 KC.

26.

Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

27.

W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca
zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi
przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.

28.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w
realizacji odebranych robót budowlanych.

29.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

30.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 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. Kwota zapłaty nie może być wyższa niż wartość tej części
zamówienia określonej w ramowym harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
formularzu ofertowym Wykonawcy.
31.

Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

32.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
od Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

33.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 32, 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.

34.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

35.

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.

36.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust.1 lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy (art. 36 b ust.1).
37.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

38.

Przepisy ust. 36-37 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

39.

Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

Podwykonawcom,

dalszym

Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
40.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację
zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§9
1.

Wykonawca powinien zgłosić Inwestorowi pisemnie gotowość Przedmiotu Umowy do
odbioru. Dotyczy to przystąpienia do odbioru końcowego i w konsekwencji końcowej
płatności całości wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności zgód, zezwoleń, protokołów technicznych, jak również kart przekazania
odpadów i potwierdzeń ich prawidłowej utylizacji.

2.

Odbiór

robót

następuje

na

podstawie

protokołu

odbioru

sporządzonego

przez

przedstawiciela Inwestora w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Protokół zawiera
ustalenia dokonane w toku odbioru. Datą wykonania robót jest data zgłoszenia do odbioru
pod warunkiem podpisania przez Inwestora protokołu odbioru robót bez uwag. W przypadku
odbioru końcowego datą wykonania robót jest wpis do dziennika prac o zakończeniu robót
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad istotnych
przedmiotu umowy, za które uważa się w szczególności wady uniemożliwiające użytkowanie

przedmiotu umowy Inwestor ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.
W takim przypadku, zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru uznaje się za
nieskuteczne i nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury oraz w konsekwencji do
wystąpienia o płatność, a tym samym nie zobowiązuje Inwestora do zapłaty wynagrodzenia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości do
odbioru po usunięciu wad i doprowadzeniu robót do stanu zgodności z Umową (w tym
projektem i Specyfikacją Techniczną), sztuką budowlaną). Strony zgodnie postanawiają, że
do dokonania zapłaty wymagany jest protokół potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy
bez uwag.
3.

W przypadku stwierdzenia wad, które nie są istotne, Inwestor dokona odbioru, a w protokole
zostaną wyszczególnione wady, wraz z wyznaczonym wspólnie przez

Inwestora i

Wykonawcę terminem ich usunięcia, który będzie uwzględniał technologiczne możliwości
usunięcia wady. W przypadku nieuzgodnienia terminu przez Inwestora i Wykonawcę, termin
wyznacza Inwestor.
4.

W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, stosuje się
odpowiednio §15 pkt b) Umowy.

§10
Inwestor będzie dokonywał następujących odbiorów:
1.

Odbiory częściowe – mające na celu potwierdzenie prawidłowego wykonania prac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

2.

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – odbiór Przedmiotu Umowy od Wykonawcy
przez Inwestora. Przystąpienie Inwestora do czynności odbioru końcowego powinno
nastąpić w terminie do 7dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od
daty przystąpienia i powinien być stwierdzony protokołem odbioru końcowego
przedmiotu Umowy podpisanym przez Wykonawcę, kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

§11
1. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Inwestora o dniu rozpoczęcia czynności odbioru.

2. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Inwestorowi pełną dokumentację
wymaganą przez Umowę i obowiązujące przepisy dokumentami.

§12
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Inwestora i osób trzecich za wszystkie
szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, stanowiących Przedmiot Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania do dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do
kwoty 500.000,- zł w odniesieniu do jednego i wszystkich przypadków.

§13
1.

Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem wolnego od wad odbioru robót (decyduje
protokół końcowy – wolny od wad) i wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy.

2.

Inwestor może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w
ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. Strony wyłączają
stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.

Inwestor z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, a w przypadku jeżeli lub obniżenia
wynagrodzenia a w przypadku jeżeli wady są istotne także odstąpić od Umowy. W przypadku
wad istotnych Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady gdyby wymagało ono
nadmiernych kosztów.

4.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem
lub e-mailem. Strony wspólnie ustalą termin możliwy ze względów technicznych usunięcia
wady. W przypadku nieuzgodnienia terminu przez Strony, termin jednostronnie wyznacza
Inwestor.

5.

Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie
rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wspólnie uzgodnionym przez
strony lub jednostronnie wyznaczonym przez Inwestora, który będzie uwzględniać

technologiczne możliwości usunięcia wad i udostępniania obiektu przez Inwestora do
usuwania wad.
6.

Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie,
Inwestor może usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub powierzyć ich
usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym koszt
usunięcia tych wad musi odpowiadać rynkowemu kosztowi usunięcia wad, zachowując
uprawnienia do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego.

7.

Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

8.

W razie ujawnienia istotnych wad Inwestor może z tytułu rękojmi obniżyć wynagrodzenie –
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

9.

Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość robót bez
wad dla Inwestora pozostaje do wartości robót z wadami.

§14
1.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary
umowne.

2.

Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

3.

Wykonawca upoważnia Inwestora do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
kar umownych.

4.

Kary umowne naliczone przez Inwestora mogą być dochodzone kumulatywnie w
szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót oraz odstąpienia od Umowy.

§15
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
a. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu
uzgodnionego przez Strony wyznaczonego przez Inwestora na usunięcie wad

c. w razie odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.
d. w przypadku posługiwania się przy wykonywaniu Umowy podwykonawcami niezgłoszonymi
Inwestorowi lub niezaakceptowanymi przez Inwestora – 3.000,-PLN za każdy przypadek
naruszenia,
e. w razie niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów maszyn i urządzeń – 1.000,-PLN za
każdy przypadek naruszenia,

§16
1.

Inwestor może, w okresie obowiązywania Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub

części, w terminie 2 lat od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej
wymienionych zdarzeń:
1)

zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidację

przedsiębiorstwa, lub jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w sposób wpływający na
realizację Umowy, przy czym dowód na istnienie okoliczności przeciwnych od wyżej
wskazanych spoczywa na Wykonawcy;
2)

zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy;

3)

zostanie wydane przez organ egzekucyjny postanowienie o zajęciu majątku (w tym

wierzytelności) Wykonawcy;
4)

Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i nie realizuje

ich przez okres kolejnych 14 dni roboczych lub opóźnia się z wykonywaniem robót ponad 14
dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie (w tym terminów pośrednich) chyba
że Wykonawca wykaże, że opóźnienie wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
5)

Wykonawca nie płaci swoim Podwykonawcom, w tym dostawcom, usługodawcom i

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy i/lub opóźnia się
z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z
faktury i/lub faktur wystawionych przez w/w podmioty na rzecz Wykonawcy;
6)

Wykonawca nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania

Inwestora;

7)

Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową,

8)

Wykonawca lub ktokolwiek z jego personelu lub jego podwykonawców, dostawców,

usługodawców lub dalszych podwykonawców lub innych osób, za pomocą których wykonuje
Umowę:


daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie korzyść majątkową,
w tym: łapówkę, prezent, gratyfikację lub inną wartościową rzecz, jako zapłatę, zachętę
lub nagrodę za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w
związku z realizowaną Umową,



stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną, nękanie lub groźby wobec jakiejkolwiek osoby
w celu zmuszenia jej do określonego działania lub wstrzymania się od określonego
działania w związku z realizowaną Umową.

2. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia
o odstąpieniu i będzie wywierało według wyboru Inwestora: skutek odnośnie całości umowy lub
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Inwestora wszystkich uprawnień nabytych
przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, kar
umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania. W
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Inwestor będzie
uprawniony do wstrzymania płatności takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która zdaniem
Inwestora będzie wystarczająca do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych wad lub wykonania
robót opóźnionych przez Wykonawcę przez Inwestora lub osobę trzecią do czasu
zinwentaryzowania i rozliczenia robót Wykonawcy, usunięcia wad lub wykonania opóźnionych
robót zaś Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

§17
1.

Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa tylko w następujących przypadkach:
1)

zmiana terminu wykonania umowy z powodu:

a.

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ

na terminowość wykonania robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.
Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b.

działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki

generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót
budowlanych, dostaw i usług nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.
c.

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Inżyniera
Kontraktu.
d.

dopuszczonego

prawem

zlecenia

robót

dodatkowych

lub

zamiennych

przez

Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego.
e.

uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu.

2)

zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych.
3)

wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

4)

zmiany zakresu świadczenia, jeżeli zmiana zakresu świadczenia będzie wynikała z

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub z przyczyn istotnych dla Zamawiającego,
5)

gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian w obowiązujących

przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
6) zmiany terminów płatności, wysokości faktur przejściowych i faktury końcowej o ile będzie to
uzasadnione zmianą sposobu realizacji zamówienia, zmianą zakresu świadczenia lub zmianą
terminu,
7)

zmiany stawki podatku VAT,

8)

innych zmian dopuszczalnych zgodnie z ustawą PZP.

2.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.

3.

Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§18
1.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

jednym dla każdej ze stron.
2.

W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy

strony uznają że zastosowanie będzie miało postanowienie nie objęte nieważnością najbliższe
co do brzmienia postanowieniu co do którego została stwierdzona nieważność. W przypadku
braku możliwości wprowadzenia takiego postanowienia zastosowanie będą miały powszechnie
obowiązujące przepisy.
3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla Inwestora w oparciu o przepisy prawa polskiego.
4.

Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, dokonane w

jakiejkolwiek formie wymaga zgody Inwestora, pod rygorem nieważności takiego przeniesienia.
5.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania je przez obie strony. W przypadku

braku daty w miejscu złożenia podpisu umowa wchodzi w życie z dniem określonym w jej wstępie.
6.

W razie kolizji pomiędzy treścią poszczególnych dokumentów Strony ustalają następującą

ważność dokumentów:
a) niniejsza umowa,
b) SIWZ,
c) dokumentacja projektowa
d) oferta wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 – odpis z KRS Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa określona w §1 ust. 1
Załącznik nr 3 - Pozwolenie na budowę
Załącznik nr 4 – SIWZ
Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy

_____________________________
Inwestor

_______________________________
Wykonawca

