PROJEKT UMOWY Nr RG/271/1/2016
zał. nr 3 do SIWZ

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
GMINĄ CHŁOPICE 37-561 CHŁOPICE 149 A
reprezentowaną przez:
P. ANDRZEJ CZYŻ
WÓJTA GMINY CHŁOPICE
przy kontrasygnacie SKARBNIKA GMINY
P. ANNA GOŁĄB
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą:
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

§ 1 Zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę
następujące zadanie pn.: „BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA DZIAŁCE NR 109/3

W BORATYNIE”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1,
zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie objętym przedmiarem robót, postanowieniami
umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej
i wymogami poczynionych uzgodnień.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót i SIWZ oraz nie wnosi do niej uwag
i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalają terminy realizacji:
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy,
2) Zakończenie całego przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do
odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.07.2018 r.
3) Zamawiający musi dostosować zakres realizowanych prac do ilości środków finansowych
zabezpieczonych przez Zamawiającego na przedmiotową inwestycję. Zamawiający
zabezpieczył na realizację inwestycji:
- w 2016 r. 69 tys. zł brutto,
- w 2017 r. 210 tys. zł brutto,
- w 2018 r. pozostałą część.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot płatności. Ostateczny zakres prac zostanie
spisany z wybranym wykonawcą za pomocą harmonogramu rzeczowo – finansowego, który
stanowił będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3.Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby
świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi
działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania
świadczenia nie jest niczym zagrożony.
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§ 3. Wynagrodzenie
1.Wartość wynagrodzenia za wykonanie zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 strony
ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę:
netto …………zł (słownie: ……………………….) należny podatek w kwocie …………..zł,
(słownie: …………………………………………………...
co łącznie stanowi kwotę brutto …………….. (słownie: …………………………………..).
2. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest formą wynagrodzenia
kosztorysowego zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy i ustalone jest za wykonanie
ilości robót określonych w kosztorysie ofertowym i za ceny jednostkowe określone w tym
kosztorysie.
3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym jako ryczałtowe, nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym obejmują wszystkie koszty niezbędne do
wykonania robót wymaganej jakości i wskazanym terminie włączając w to koszty prowadzenia
działalności przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz wszelkie inne koszty,
opłaty, należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną,
zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi w warunkach umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.
5. Podstawą płatności za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy będą rzeczywiste ilości
wykonanych robót, ustalone na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawcę,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz ceny jednostkowe określone w kosztorysie
ofertowym.
6. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót w ilościach większych niż ilości określone
w kosztorysie ofertowym, nastąpi zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia o różnicę pomiędzy
ilością faktycznie wykonanych robót od ilości przedstawionej w kosztorysie ofertowym – w takim
przypadku wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu
cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy.

§ 4. Warunki płatności
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę
Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20 % wartości
przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie kosztorys powykonawczy wykonanych
robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie kosztorysu
ofertowego, zatwierdzony protokół częściowego odbioru robót podpisany przez inspektora
nadzoru.
3. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
końcowego odbioru robót stwierdzający wykonanie zakresu umowy wraz z kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.
5. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w
fakturze VAT.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym,
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur przejściowych, jest dowód zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z
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zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej – kopia
wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub
usługi.
10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, Zamawiający umożliwi
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia
tej informacji do Wykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, Zamawiający może:
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
15. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
16. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią
z wyjątkiem banku obsługującego Wykonawcę.
§ 5. Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni licząc od dnia
podpisania umowy;
2) dokonanie odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia;
3) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:
a) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są
niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,
b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć
koszty ich poboru,
c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako
stanowiące część placu budowy,
d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,
e) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem – udzielanego
przez branżowych Inspektorów nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom na bieżąco:
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską
normą, aprobaty techniczne – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla
zamontowanych urządzeń i sprzętu.
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f) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt
g)
przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi wbudowanych lub zainstalowanych
urządzeń,
h) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa
drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,
2) Ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w trakcie prowadzenia robót szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków.
3) Naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy urządzeń uzbrojenia
podziemnego.
4) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
5) Usunięcia wszelkich wad i usterek.
6) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP.
7) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
8) Umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego
dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
9) Prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania
sprawnych narzędzi.
10) Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona
zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
11) Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych
materiałów.
12) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem.
13) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem, opracowaniami stanowiącymi
załączniki do SIWZ oraz należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa, zasadami wiedzy technicznej, norm i parametrów technicznych.
14) Sporządzić, przedstawić do zatwierdzenia i realizować prace w kolejności, i terminach
wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zatwierdzony harmonogram
rzeczowo – finansowy stanowi integralną cześć umowy – zał. nr 2 do umowy. W przypadku
nie przestrzegania harmonogramu Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne na
warunkach zawartych w umowie.
15) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
16) Dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po
zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej:
a) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;
b) protokołów odbiorów technicznych (oryginały);
c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………………….
4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………………………………

§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
(wartości umowy brutto) tj.
- ………………………………zł
- słownie: …………………..zł
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie…………………..
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
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4. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokości.
5. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany przedmiot umowy.
§ 7. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na wykonany przedmiot umowy na
okres ……….. miesięcy od dnia odbioru końcowego, oraz rękojmi na okres równy okresowi
gwarancji. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie
wynosić 30% wysokości zabezpieczenia.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30%
wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy,
w terminie określonym w ust 3, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 8. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,
b) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,
c) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień opóźnienia
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy
dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także, gdy
świadczenie stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.
4) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy:
a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie wynosi 10%.
5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego
w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady,
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

5

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto.
7. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§ 9. Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest zrealizowany przedmiot umowy.
2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
1) atesty, aprobaty, certyfikaty itp.,
2) rozliczenia pełnej kwoty należnej Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy ze stosownym
uzasadnieniem.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń,
w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał Zastrzeżenia
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę
wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę
o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.
6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie
14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3.
7. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmówi odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób
i termin usunięcia wady.
11. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
§ 10. Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej
umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do
dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia.
3. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:
1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie
zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na
podstawie kosztorysu ofertowego (KO), wówczas cena jednostkowa nowych elementów robót
zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny
regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robót w
publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki
roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż
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średnie regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla
kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz
sprzętu obowiązujące w województwie podkarpackim. W przypadku robót, dla których brak nakładów
w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.
Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie
nowej pozycji do KO. Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować
Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
wprowadzenia zmiany będzie należało do obowiązków wnioskującego.
W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo
wykraczających poza ilość opisaną w KO. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i
może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i
wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w KO będzie w rozliczeniu
końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.
W toku wykonywania robót budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w KO dla zakresu
opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku należy postąpić w sposób opisany w pkt 1).
Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na
harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.
Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji administracyjnych w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.
Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ
na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie
ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów,
wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót
podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy
termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
Wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot
zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie
zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót;
zmieni się sposób wykonywania elementu robót bez zwiększania parametrów inwestycji i
wykroczenia poza ilości materiałów określonych w dokumentacji ( np. sposób ułożenia określonego
materiału, zmniejszenia parametru określonego materiału),
wykonawca chce użyć materiału równoważnego do zaproponowanego w ofercie, spełniającego
warunki wynikające ze specyfikacji technicznej (materiał o lepszych parametrach jakościowych), przy
założeniu że podyktowana zmiana powinna być korzystna dla zamawiającego (np. niższa cena) lub
cena nie powoduje zmiany wartości robót. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy
zostanie spisany protokół robót zamiennych uwzględniający wartość tożsamą robót lub zmniejszoną,
co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia
dopuszcza się, gdy podczas prowadzonych robót zostanie stwierdzone że określony zakres robót
podstawowych nie może zostać wykonany ze względu na błąd lub omyłkę projektową
i zachodziłaby by konieczność poniesienia dodatkowych kosztów finansowych, co dla zamawiającego
byłoby niekorzystne. Zmniejszenie może zainicjować: Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru,
Zamawiający. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wnioskującego zostanie ustalona
wysokość zmniejszonego wynagrodzenia zgodnie z zapisem w pkt 10 co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.
W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia
dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z
jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszenie wynagrodzenia
określonego kwotą kosztorysową w §3 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego,
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zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie
strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia
w pierwotnie przyjętym zakresie. Na skutek okoliczności które wyniknęły w trakcie realizacji umowy
i nie można ich było wcześniej przewidzieć.
W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających,
ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich
starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
aneksem do umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy przed terminem w takim przypadku zostanie skrócony termin
realizacji zadania na co zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.
Ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki
podatku VAT w budownictwie – w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zmiany personelu Wykonawcy- może odbywać
się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Osoby proponowane na dane stanowisko
muszą spełniać warunki przewidziane w SIWZ dla tych stanowisk.
W toku trwania umowy stwierdzi się błąd/omyłkę pisarską w treści umowy- poprawienie błędu
pisarskiego może nastąpić poprzez wprowadzenie aneksem do umowy.
W toku trwania umowy nastąpi zmiana nazwy i adresu Wykonawcy – zmiany można dokonać
poprzez sporządzenie aneksu do umowy.
W toku wykonywania umowy wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej
następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach
szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).
W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zamiany podwykonawcy, rezygnacji z
podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu
wykonania części zamówienia przez podwykonawcę
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę
inicjującą zmianę zawierającego między innymi:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany robót: zamiennych, zaniechanych lub zmniejszających, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4)opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 i 146
PZP.

§ 11. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w
następujących sytuacjach:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Złożenie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu
powyższych okoliczności,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
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3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
4) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac
w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej
niż 2 tygodnie,
6) występowała konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na koszt strony, z
której winy doszło do odstąpienia od umowy;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza budowy.

§ 12. Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu
umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w
terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1)
zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót objętych umową,
2)
kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,
3)
termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi
być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
4)
termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
5)
w przypadku podzielenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, w sprawie zamówienia
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publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W razie zawierania kilku umów z jednym
podwykonawcą należy przedłożyć kopie umów, których zawarcie spowoduje, iż łączna wartość umów
z tym podwykonawcą na realizację części zamówienia opisanego w § 1 przekroczy sumy wskazane
powyżej.
Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawstwa.
Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.
Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za
nienależyte wykonanie umowy.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu
miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
- kosztorysy ofertowe – zał. nr 1
- harmonogram rzeczowo - finansowy – zał. nr 2

Zamawiający

Wykonawca

Oświadczam, że powyższy projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

podpis i pieczęć
uprawnionego przedstawiciela oferenta
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