UMOWA nr ………………..
NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta w Dąbrowie Górniczej w dniu ……………………….. r. pomiędzy:
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej,
Regon: 273073020, NIP: 629 210 69 48, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………– Komendanta Miejskiego Państwowej Straży,
zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
wpisaną do ………………………………………………………………………………….
Regon: ………………………… , NIP: ……………………………………
reprezentowanym/reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………………….
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
w przedmiocie „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej” – etap II, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają,
co następuje:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Definicje i Skróty
Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu
robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do
których wykonania mają zostać zastosowane.
Opóźnienie: należy przez to rozumieć okoliczności opisane w art. 481, § 1 Kodeksu cywilnego.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy;
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
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KC – Kodeks cywilny
PrBud – Prawo budowlane
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
1.2. Interpretacje
1.2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.2.2. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.
1.2.3. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni,
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
1.2.4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1.2.5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Sposób komunikowania się Stron
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie
i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie.
2. Przedmiot Umowy
2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne
do realizacji przewidzianego Umową przedmiotu zamówienia, pod nazwą „Przebudowa zespołu
szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – etap II,
opisane Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy oraz STWiORB
stanowiącymi załącznik Nr 2 do umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3
do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub
„robotami budowlanymi”.
2.2. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrębnej umowy.
3. Terminy
1. 3.Termin rozpoczęcia realizacji zadania – w dniu podpisania umowy.
3.2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień …………………..
3.3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest
w terminie …………. lat od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady
dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
3.4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania
przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
3.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla
realizacji przedmiotu Umowy.
4. Obowiązki Zamawiającego
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.
4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.
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4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na polecenie
Zamawiającego, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac
obciążają Wykonawcę w ramach ceny umownej.
4.4. Zamawiający jest zobowiązany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,
e) ostatecznego.
4.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego
przedstawiciel Zamawiającego.
4.7.Odbiorów częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego przedstawiciel Zamawiającego.
4.8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy
wyznaczając osobę/y, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do
odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór
końcowy zostanie zakończony w ciągu 3 dni roboczych.
5. Zarządzanie realizacją Umowy
5.1. Zamawiający wyznacza Pana …………………….. do pełnienia obowiązków koordynatora
5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający
wyznacza koordynatora, o którym mowa w pkt 5.1.
5.3. Koordynator jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakości robót i ich wykonania zgodnie z Harmonogramem robót.
6. Narady koordynacyjne
6.1. Koordynator jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: wg zaistniałych potrzeb jednak nie rzadziej niż
raz w tygodniu.
6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
6.3. Kierownik budowy zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
6.4. Koordynator informuje z 1 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub
ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
7. Obowiązki Wykonawcy
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością
zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć
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osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie
budowy.
7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba
że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za
jakość zastosowanych do robót Materiałów.
7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami PrBud,
c) przekazywania koordynatorowi informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę,
g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach
w odbiorach robót,
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń koordynatora, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
n) sporządzenia na żądanie koordynatora planów organizacji robót budowlanych służących
realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć
7.7. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.00, tj. przez 8 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku włącznie, chyba że warunki
atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót.
7.8. Koordynator potwierdza brak możliwości wykonywania robót, Wykonawca upoważniony jest
do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7.9. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i aktualizacja:
- dokumentacji powykonawczej.
7.10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić koordynatora o gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić koordynatorowi sprawdzenie każdej roboty
zanikającej lub ulegającej zakryciu.
7.11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
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7.12. Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie,
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych
a spowodowanej:
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego
dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji
przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
Zamawiającego lub;
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
7.13 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie
w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
7.14 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
8. Potencjał Wykonawcy
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
8.3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
9. Kierownik budowy
9.1. Wykonawca ustanawia Pana ………………………. jako Kierownika budowy, który jest
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy
PrBud.
9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany koordynatora i uzyskaniu jego akceptacji,
9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.
10. Podwykonawcy
10.1.Wykonawca za pomocą Podwykonawców:
1) .……………………………..……………,
2) ……………………………………………,
na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykona odpowiednio następujący zakres:
1) ...................................................................................................................... ,
2) …………………………………………………………………………………… .
10.2.Za pomocą Podwykonawców innych niż w ust. 10.1 Wykonawca wykona następujący zakres:
………………………………………………………………………………………...
11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie koordynatora
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej
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równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć koordynatorowi propozycje zmian, o których
mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe w najkrótszym
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy
będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
przedłużenia Terminu zakończenia robót.
11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez koordynatora i nie
wymaga zmiany Umowy.
11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i
wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.
11.5. Koordynator jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
11.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
12. Harmonogram robót
12.1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram robót, zgodnie z którym będzie realizowany
przedmiot Umowy.
12.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
12.3. Harmonogram robót będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca
zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania,
daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy
12.4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 12.1., w ciągu 3 dni
roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do
niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane
w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
12.5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu robót Wykonawca
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 1 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez
Zamawiającego uwag.
12.6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia
uwag w terminie określonym w pkt 12.4. będą uważane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu robót.
12.7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram robót od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiającego.
12.8. Harmonogram robót może podlegać aktualizacji na wniosek Wykonawcy w zakresie
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów. Terminem granicznym przesunięcia
poszczególnych etapów jest termin zakończenia zadania określony w umowie. Zaktualizowany
harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
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12.9. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu
robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego
w Harmonogramie robót lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu robót, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.
12.10. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót
w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie robót. Wykonawcy nie przysługuje
z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
12.11. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia
robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca
nie
jest
uprawniony
do
wystąpienia
do
Zamawiającego
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu
poniesionych kosztów.
12.12. Koordynator może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy
w przypadku:
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie
Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych
okoliczności, koordynator i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót
w Harmonogramie robót,
c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
12.13. W przypadku jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót
o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju.)
13. Procedury bezpieczeństwa
13.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
13.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
13.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed
datą rozpoczęcia robót.
14. Ubezpieczenie Wykonawcy
14.1.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.).
14.2.Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia
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podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowy odbiór
przedmiotu umowy.
14.3.Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie
ważności.
14.4.W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest
przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności do dnia obowiązywania umowy.
14.5.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż
3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.
14.6.Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich.
14.7.Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki
ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.
15. Utrzymanie Terenu budowy
15.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do
zagospodarowania Terenu budowy.
15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na
Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku
zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób.
15.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynatorowi, osobom upoważnionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.
15.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w sposób
umożliwiający funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej w zakresie
administracyjnym i ratowniczym.
15.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać
zbędne przedmioty z Terenu budowy.
15.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze
wymagane
przez
okoliczności,
aby
nie
naruszać
praw
właścicieli
posesji
i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody
wynikające z prowadzenia robót budowlanych.
15.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren
budowy i przekazać go we właściwym stanie koordynatorowi najpóźniej do dnia odbioru
końcowego robót.
15.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym
w pkt 15.5, koordynator ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez
koordynatora do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie
zastępcze).
15.9. Wszystkie materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych
(odpady), stanowią własność Wykonawcy, który odpowiada w pełni za ich składowanie
i unieszkodliwianie zgodnie z przepisami prawa.
16. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
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16.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie koordynatora.
16.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować koordynatora o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ
w szczególności na termin zakończenia robót.
17. Naprawa uszkodzeń
17.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót.
17.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 17.1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót
i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi
przepisami prawa.
17.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 17.2. powstały
wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania
robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
17.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.
18. Kontrola jakości
18.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.
18.2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
18.3. Wykonawca przedłoży koordynatorowi kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.
18.4. Koordynator może zobowiązać Wykonawcę do:
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają
wymagań określonych w pkt 18.2. lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania
przedmiotu Umowy.
18.5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń koordynatora
w terminie wskazanym przez koordynatora, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe
czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
18.6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli koordynator ustali, że jakość Materiałów nie
odpowiada wymaganiom określonym w pkt 18.2. niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę.
18.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
koordynatora Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że
ich jakość spełnia wymagania, po uzyskaniu akceptacji koordynatora.
18.8. Materiały i roboty budowlane wskazane przez koordynatora lub organ upoważniony do
kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności
z odpowiednimi normami i przepisami.
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19. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
19.1. W przypadku stwierdzenia przez koordynatora wykonywania robót budowlanych niezgodnie
z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, koordynator jest uprawniony do żądania usunięcia
przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym przez koordynatora
odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi
Wykonawca.
19.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz, koordynator może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt
Wykonawcy.
19.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
19.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 19.1.,
Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
20. Odbiory
20.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody koordynatora. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić koordynatorowi sprawdzenie każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
20.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu ustnie
koordynatorowi
20.3. Koordynator oraz przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych przez
Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
20.4. W przypadku niezgłoszenia koordynatorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny
koszt przywrócić stan poprzedni.
20.5. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części
robót poprzez powiadomienie koordynatora,
20.6. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez komisję powołaną przez
Zamawiającego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
20.7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika
budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich
odbioru.
20.8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
20.9. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
20.10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
20.11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot Umowy.
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20.12. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.
20.13. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
20.14. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
20.15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
20.16. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
20.17. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
21. Wynagrodzenie i warunki płatności
Zasady ogólne
21.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ………………… zł (słownie:
…………………………. złotych) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokości …………………. zł
(słownie: ………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
………………………. zł (słownie: ……………………………………………………… złotych).
21.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami określonymi Umową.
21.3. Płatność za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana, na
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających
z Umowy, na kwotę potwierdzoną przez koordynatora na zestawieniu wartości ukończonych robót,
zgodnie z Protokołami odbioru robót w terminie do 30 dni.
21.4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
21.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z
VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
21.6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy, nr konta bankowego………………………………………………………..
Płatności
21.9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
21.10. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
21.11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania.
21.12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej
zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21.13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
uchybienia terminowi zapłaty.
21.14. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
21.15. Zapłata Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy będzie realizowana stosownie do zasad
określonych w pkt 21.2. – 21.9.
22. Prawa autorskie
22.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.2339), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy
22.2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji
w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.
23. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
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23.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ……………. lat od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w KC.
23.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
Umowy, gwarancji jakości na okres …………. lat licząc od daty Odbioru końcowego robót.
23.3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.
23.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC,
może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 30 dni roboczych.
23.5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie maksymalnie 60 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego.
23.6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
24. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
24.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu
zakończenia robót,
d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
24.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
24.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
24.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
25. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
25.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni;
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25.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
26. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
26.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca
ma obowiązek:
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
26.2. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić
odbiór jednostronny.
26.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia,
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku
Zamawiającemu.
26.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie 3 do odbioru robót przerwanych
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.
26.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
26.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
27. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
27.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub
rachunku.
27.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji
robót według stanu na dzień odstąpienia.
27.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
27.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
27.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.
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27.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna
odstąpienia od Umowy.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
28.1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem
umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 21 ust.1
niniejszej umowy, tj. …………. na zasadach określonych w art. 147 – 151 ustawy Prawo
zamówień publicznych w formie …………………………
28.2.Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
28.3.Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.
28.4.Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie
na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
28.5.Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości
oprocentowania stosownej (wynikającej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O
wyborze lokaty terminowej decyduje wyłącznie Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca
wyraża nieodwołalną zgodę.
28.6.Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.
28.7.Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem
nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz
osób trzecich.
28.8.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania odbioru końcowego.
28. Kary umowne
28.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,2% Ceny
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy ustalonym umową
Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru
częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu robót – w wysokości 0,1 % Ceny
ofertowej brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu
na usunięcie Wad,
d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
przelewem bankowym - 1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000 złotych za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię
Umowy lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 1000 złotych.
i)za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny ofertowej
brutto,
28.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 40 % Ceny ofertowej brutto.
28.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 28.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
28.4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia lub
złożonego zabezpieczenia.
28.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
28.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
28.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
29. Zmiany do umowy
29.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie:
29.1.1.zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. wystąpienie siły wyższej rozumianej jak wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet
przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane
są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich
wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub
śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas
wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni.
1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt
betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw
od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań.
1.1.4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych
kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W
przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie
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wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń
sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.
1.1.5. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych
robót.
1.1.6.opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na
wykonanie przyłączy.
1.1.7. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w
dokumentów.
1.1.10. wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy– w przypadku zmiany:
1.2.1 w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie
zmianie okresie obowiązywania umowy,
1.2.2.w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – Wartość wynagrodzenia brutto zostanie
pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT
1.3.inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu:
1.3.1. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji,
1.3.2.zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowopersonalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności
uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,
1.3.3. zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
1.3.4.zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
1.3.5.poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot
budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,
1.3.6. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany
obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.
1.4. w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5,
pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy przyczyn,
o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o
tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół
podpisany przez obie strony.
3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne.
4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
30. Procedury rozstrzygania sporów
30.1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy lub powstające w związku z
Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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31.Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o
którym mowa w pkt.8 – załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych
przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy
Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe
obowiązujące przepisy prawne.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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