Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
o wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich
nr: .......................

zawarta w dniu .................................... w Nysie pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i Św. Agnieszki w Nysie,
48-300 Nysa,
pl. Katedralny 7
zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
a firmą:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z siedzibą ..........................................wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
….....…................................., Wydział .............. pod numerem ..........................., PESEL:
.................................., NIP: ...................................., zwaną dalej "Wykonawcą", którą
reprezentuje/ją:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego, umieszczonego na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjności w dniu .......................... pod nr ..................... oraz na stronie internetowej
Zamawiającego o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i prac
konserwatorskich w ramach realizacji projektu pod nazwą: „rewitalizacja
i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów
turystycznych i kulturowych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. Zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich do wykonania w ramach wyżej
wymienionego zamówienia:
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2.1 Roboty budowlane i prace konserwatorskie zostaną wykonane wg załączonej
dokumentacji projektowej i konserwatorskiej:
a) Projekt budowlany autorstwa Witolda Pluty z dnia 21.01.2013 r.; „Remont dachów
bazyliki i kaplic bocznych, remont i konserwacja elewacji, remont sklepień naw”.
b) Decyzja nr 48/13 z dnia 25.01.2013 Starosty Nyskiego na; „Remont dachów bazyliki
i kaplic bocznych oraz elewacji i sklepień naw Bazyliki p.w. św. Jakuba ST.
i św. Agnieszki w Nysie, Plac Katedralny 7 (działka nr 6 ark. m. 23)”.
c) Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie autorstwa mgr Doroty Gryczewskiej.
d) Pozwolenie konserwatorskie nr 781/N/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wydania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
oraz robót budowlanych polegających na kompleksowej konserwacji elewacji kościoła
wraz z remontem dachu i wymianą pokrycia dachowego, konserwacją tynków sklepień
oraz przeprowadzeniem badań konserwatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba
w Nysie (Bazylika Mniejsza pw. Św. Jakuba i św. Agnieszki) zlokalizowanym przy Placu
Katedralnym 7 w Nysie, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod
nr rej.: 172/55 decyzją z dn. 28.09.1955 r.
e) Pozwolenie konserwatorskie nr 409/N/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wydania
pozwolenia na wykonanie ciągów komunikacyjnych strychu wraz z montażem
monitoringu konstrukcji i monitoringu przed kradzieżą kościoła Bazyliki Mniejszej pw.
Św. Jakuba i św. Agnieszki zlokalizowanej przy Placu Katedralnym 7 w Nysie, wpisanego
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej.: 172/55 decyzją z dn.
28.09.1955 r.
f) Projekt wykonawczy remontu elewacji Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w
Nysie, październik 2017 r.
g) Projekt wykonawczy remontu sklepień nawy głównej i naw bocznych Bazyliki św. Jakuba
St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, październik 2017 r.
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
i) Przedmiary robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do
7 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego
metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać
wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z
ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz
miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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1) Protokolarne

przejęcie terenu budowy oraz poinformowanie wszystkich
zainteresowanych o przystąpieniu do prac,
2) ustanowienie kierownika budowy,
3) ustanowienie kierownika prac konserwatorskich,
4) ustanowienie kierowników prac na poszczególnych frontach roboczych budowy,
5) wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy.
6) organizacja zaplecza budowy z zasileniem w media i miejscem poboru wody oraz jego
likwidacja w terminie 7 dni po zakończeniu robót,
7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem
należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,
8) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu
(w przypadku gdy będzie wymagany),
9) Wykonawca sporządzi plan BIOZ - bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych zamówieniem.
10) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
11) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z
umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa,
12) realizowanie robót zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programami
prac konserwatorskich, decyzjami i pozwoleniami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej
wiedzy, prawem budowlanym, dobrą praktyką budowlaną a także wskazaniami
Zamawiającego,
13) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich
zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy,
14) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401 z późn. zm.),
15) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego
przedstawicielami,
16) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót
i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
17) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót,
18) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie
wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
19) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987
z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016
r., poz. 672 z późn. zm.),
20) stosowanie materiałów określonych w projekcie budowlanym, posiadających
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub
certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu
ISO,
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21) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, w tym wszelkich odbiorów
z udziałem służb konserwatorskich,
22) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu,
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
23) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie w dwóch
egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej, dokumentacji powykonawczej
budowlanej oraz konserwatorskiej,
24) zgłoszenie zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie
w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad i usterek, przekazanie
wymaganych atestów, certyfikatów itp.,
25) zgłoszenie konserwatorowi zabytków przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenie
w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad i usterek, przekazanie
wymaganych atestów, certyfikatów itp. oraz wymaganej dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich,
26) pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, zrzutu ścieków, wywozu gruzu
i innych materiałów wraz z utylizacją, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
27) Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody
powstałe z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz
Zamawiającego i osób trzecich.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokości:
netto: ................................................................................................................................... zł
słownie złotych: .......................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ....................................................................... zł
słownie złotych: .......................................................................................................................
brutto: ..................................................................................................................................zł
słownie złotych: ......................................................................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji
projektowej.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec
zmianie.
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi
koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych
i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót,
ewentualnych
robót
rozbiórkowych,
demontażowych,
wykończeniowych,
odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych
rusztowań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich, płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych,
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ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
§4
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
o którym mowa §1, ust.1.
2. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego.
W tej sytuacji nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
projekt umowy z Podwykonawcą, uwzględniając zakres robót powierzonych Podwykonawcy,
termin ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu ich wykonania.
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót,
określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy.
1). Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia wynikające z ust. 1 – 2 stosuje się
odpowiednio.
2). Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres
odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy
i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3). Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy (lud dalszemu
Podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4). Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.
5). Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w następujących przypadkach:
a) niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty
doręczenia faktury lub rachunku.
6). Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy,
usługi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7). W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8). Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
9). W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
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o podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11). W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12).W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13). Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą
faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:
a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę;
b) kserokopia protokołu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
c) cesji/przelewu wierzytelności wynikającej z faktury na Podwykonawcę ze wskazaniem
banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zapłaty na rzecz
Podwykonawcy wierzytelności przysługującej mu z tej faktury.
14). Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości potwierdzenia
zapłaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje się cesji
wierzytelności, o której mowa w ust. 13 pkt. c.
15). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wraz z fakturą wystawioną
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowę
cesji tej wierzytelności na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
oświadczenia, że Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie mają
względem siebie roszczeń dotyczących robót objętych tą fakturą.
16). Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
§5
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
2. Faktury częściowe wystawiane będą co kwartał, po wykonaniu i odebraniu przez
inspektora nadzoru robót na podstawie trzech kolejnych protokołów miesięcznych
podpisanych przez strony.
Warunkiem zapłaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że
Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie.
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Dowodem takiego udokumentowania ma być dokument bankowy potwierdzający przelew
środków na konto Podwykonawcy.
3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę
końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa
będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5% wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną
zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców,
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy, będą potrącane z
faktur Wykonawcy.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę na fakturze.
7. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace konserwatorskie, i
do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę
i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego
ich faktyczne usunięcie.
§6
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu następnym po podpisaniu umowy.
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 30.11.2020 r.
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element
odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan
etapowania robót, o których mowa w § 1 ust. 3 b niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom
w chwili zawarcia umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, na których
zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt
ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez
inspektora nadzoru;
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d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
e) zlokalizowania wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie
robót;
f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać
wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej.
4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§7
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§8
Kierownikiem budowy będzie: ............................................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Nr uprawnień: …………..........................................................................................................
Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w zapytaniu
ofertowym dla danej funkcji.
Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
Zamawiający żąda bytności kierownika budowy na budowie min. 5 godzin dziennie przez
5 dni w tygodniu.

§9
Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:
.....................................................................................................................................................,
Nr uprawnień: …………..............................................................................................................
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora
nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.
Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego
zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność
na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.
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§ 10
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu
budowy.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

§ 11
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia. Odbiory te nie mogą trwać dłużej niż 2 dni.
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie
do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.
Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności
odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest
terminem zakończenia robót.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu
umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
lub prace konserwatorskie będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu
ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie
z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób,
sprawdzeń itp., Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń,
uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania
czynności odbioru końcowego.
Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone
wady:
9.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie
stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad
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lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy
zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;
9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej;
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na
usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie.
10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
11. W razie nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru lub nie zakończenia czynności
odbiorowych w przepisanym terminie, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia
jednostronnego protokołu, stanowiącego podstawę rozliczeń
§ 12
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego
całego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela ………...... - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach
w okresie gwarancji oraz na 14 dni przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej
okresu gwarancyjnego oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego.
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie.
6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i 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.
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8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
9. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.
10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
11. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co
skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej mowy bądź jego części,
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć
gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres do czasu usunięcia
wad. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
§ 13
prawo odstąpienia

1. Zamawiającemu przysługuje
od umowy w następujących
okolicznościach:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni roboczych;
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zapytania ofertowego,
stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy do daty wykonania przedmiotu
umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w
niniejszej umowie;
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni
od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na
dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą
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umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;
f) Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia placu budowy po zakończeniu
inwentaryzacji oraz do rozliczenia odebranych prac.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
umowy będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu
(wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości
przedmiotu zamówienia;
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 3
a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego. W razie bezczynności Zamawiającego
w dokonaniu odpowiednich zatwierdzeń lub odbiorów, przekraczającej 14 dni,
dokumenty opracowane przez Wykonawcę będą podstawą wzajemnych rozliczeń.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 3a)
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
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- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD
(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych
będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień zwłoki;
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 100 złotych
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100 złotych za każdą nieprzedłożoną
kopię umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia za każde
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie – w wysokości 300 złotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca –
w wysokości 500 złotych;
i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
j) każdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawcę osób wykonujących na umowę
o pracę co najmniej jednej z czynności wskazanej w zapytaniu ofertowym tj., w zakresie
robót kamieniarskich – dwie osoby, montażu rusztowań – jedną osobę, robót dekarskich –
dwie osoby, robót tynkarskich - pięć osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami) – w wysokości stanowiącej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu,
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k) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę
o pracę przez podwykonawcę osób wykonujących co najmniej jednej z czynności
wskazanej w zapytaniu ofertowym tj., w zakresie robót kamieniarskich – dwie osoby,
montażu rusztowań – jedną osobę, robót dekarskich – dwie osoby, robót tynkarskich - pięć
osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz.
1666 ze zmianami) – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie
zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu.
l) za nie przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
przezwykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w punktach a i b w terminie 10 dni
roboczych od daty doręczenia wezwania – w wysokości 2 000,00 zł., a w przypadku
dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku również prawo odstąpienia od
umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwłokę w
oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 lit. i nie mogą przekroczyć 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny
oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ................................................................. zł.
słownie złotych: ......................................................................................................................
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:
..................................................................................................................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością
Zamawiającego do wartości pokrytych przez Zamawiającego roszczeń z tego tytułui
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady.
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady, na podstawie protokołu z
ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad
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podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia, lub
bezskuteczny upływ terminu 14 dni od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
§ 16
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 17
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji
wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których
treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych
od Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
§ 19
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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