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Załącznik nr 3 do SIWZ

Uwaga: projekt umowy zawiera dane, które zostaną doprecyzowane po wyborze Wykonawcy.
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ……………………….. zawarta w dniu …………………2019 roku w Giżycku
pomiędzy:
Nabywca:
Powiat Giżycki
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
NIP 845-18-62-251 Regon 790671165
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
Zamawiający/Odbiorca/Płatnik
który reprezentuje- Henryk Kondratowicz dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………….
……………………………………………
…………………….…………………….
który reprezentuje………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 Pzp), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu BZP …………… z dnia
……………....) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi wewnętrzne p.poż. EI 30
w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy
ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko.
2.
Ogólna charakterystyka robót do wykonania:
2.1 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych w Internacie Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko na 3 i 4
piętrze, na drzwi wewnętrzne konstrukcji drewnianej p.poż. EI 30 oraz ze wszystkimi
koniecznymi elementami i robotami oraz utylizacją starych drzwi - jako kompletna robota.
2.2 Poszerzenie otworów drzwiowych.
2.3 Zmiana lokalizacji drzwi dla części pokoi.
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2.4 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej.
2.5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z demontażem istniejącego nadproża.
2.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.
2.7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych.
2.8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.
2.9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
2.10
Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania.
2.11
Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki.
3. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacjach projektowych załączonych do SIWZ,
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót (załącznik pomocniczy).
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
4.1 zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót
budowlanych zaplecze techniczne,
4.2 wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszą być uzgodnione z użytkownikami,
wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia
odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku,
roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym,
4.3 zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją
i dostępem osób postronnych,
4.4 po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć uszkodzone lub zniszczone
nawierzchnie, urządzenia itp.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną.
6. Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
szkody
wyrządzone
w
mieniu
oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści
zawartej umowy.
7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia;
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, spełnienie
wymagań określonych we wzorze umowy, dokumentacji technicznej oraz wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca
dla
wypełnienia
swoich
zobowiązań
zapewni
doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w
zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi
prawidłową realizację zamówienia.
10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy (brutto).
Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez
cały czas trwania robót na w/w kwotę.
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11. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty
potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
12. Wykonawca winien przewidzieć wszelkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte
w dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to np.
(jeżeli dotyczy):

wszelkie roboty przygotowawcze,

prace porządkowe,

zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię
elektryczną, wodę,

utrzymanie zaplecza budowy,

dozorowanie placu budowy,

wywóz gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,

wywóz złomu w celu sprzedaży na rzecz Zamawiającego,

utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych
prac,

sporządzenie planu BIOZ,

projekt organizacji robót,

opłaty za zajęcie pasa drogowego,

koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,

koszty odbiorów,

obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawcza, itd.
13. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy,
a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. Przedmiary robót są przykładowe.
Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do
wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien
przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o
własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia
umowy – umowa jest ryczałtowa.
14. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa
i higieny pracy wydane przez organy administracji państwowej, które są związane
z wykonywaniem przedmiotowych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisów i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót.
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z wykonanie kluczowych części zamówienia.
16. Rozwiązania równoważne.
Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt,
materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach
technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie,
(dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i
jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy
handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą,
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która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się
użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości,
docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy
rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie,
(dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie
rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń,
sprzętu i materiałów.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w
SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych
ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ.
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6.

7.
8.

1.

§2
Termin realizacji
Wykonawca
zobowiązuje
się
wykonać
do ……………………………………………………….r., zgodnie ze złożoną ofertą.

w

terminie:

§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający przekaże pisemne plac budowy wraz z dokumentacją projektową, wskaże punkty
poboru wody, energii elektrycznej itp. (jeżeli dotyczy).Strony uzgodnią niezbędne elementy
współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania zebrań z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego min. raz w tygodniu.
Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski.
Obowiązkiem Zamawiającego będzie dokonanie odbioru końcowego.
Rozpoczęcie najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,
odbioru końcowego.
Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy, które pokrywa w pełnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami, w szczególności
niebezpiecznymi w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21
ze zm.).
W przypadku pozyskania złomu Wykonawca będzie miał obowiązek wywóz złomu w celu
sprzedaży na rzecz Zamawiającego.
Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor nadzoru.
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zapewni na placu budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Mickiewicza 27 11-500 Giżycko
tel./fax: 87 428 30 21
www.zseii.edu.pl
sekretariat@zseii.edu.pl

2.

2.1

2.2

2.3

2.4
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu robót jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość
całkowita umowy brutto.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje
się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na
warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni
przed upływem terminu ważności polisy, przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał
nowej lub przedłużonej polisy na ubezpieczenie oraz kopie polisy wraz z dowodem opłacenia
składki.
Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 i 2.2 Zamawiający
zastrzega sobie prawo ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenia Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób
trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.
W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż., sieci telefonicznej, elektrycznej,
komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie
awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie
usunięcia awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją
techniczną i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi, a także opracuje plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,
o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty
równoważne) zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego podda materiały badaniom w miejscu produkcji,
na placu budowy lub w określonym przez Zamawiającego miejscu.
Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty równoważne) na
każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie
7 dni o:
9.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
9.2. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
9.4. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
9.5. ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
9.6. zawieszeniu działalności Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań Wykonawcy z przedstawicielami
Zamawiającego, częstotliwość spotkań zależna będzie od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że osoba/y realizujące czynności takie jak: wykonywanie prac przy
nadprożach w ścianach konstrukcyjnych- w ramach przedmiotu umowy jest/są zatrudniona/ę na
umowę o pracę.
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12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących prace przy nadprożach w ścianach konstrukcyjnych w
trakcie realizacji zamówienia:
12.1
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
12.2
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
12.3
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
12.4
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
§ 10 ust. 1 pkt 1.10 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 11 czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
15. Do obowiązków Wykonawcy należy ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie
realizacji robót objętych umową.
15.1 Rozliczenie między Wykonawcą, a Zespołem Szkół Elektronicznych h i Informatycznych w
Giżycku:
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a) za koszty zużycia energii nastąpi na podstawie stanu licznika spisanego podczas przekazania
terenu budowy.
b)za koszty zużycia wody nastąpi na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę na własny
koszt urządzeń pomiarowych.
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§5
Wartość umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę brutto
…………….………………………..…………… zł (słownie: ……………………………………………….……………………………
zł) wraz z 8 % podatkiem VAT.
Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wynagrodzenie brutto określone w powyższym ustępie
musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji
projektowej jak również inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg obowiązujących w tym
zakresie przepisów na dzień składania ofert.
§6
Sposób płatności
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:
1.1. fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót,
Faktura winna być wystawione w sposób następujący:
NABYWCA: POWIAT GIŻYCKI
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
NIP 845 18 62 251
ODBIORCA/PŁATNIK:
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru robót końcowych podpisany co
najmniej przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy.
Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze
zgłaszaniem wad i usterek w przy odbiorze końcowym.
Faktura opłacana będzie na wskazane konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz protokołem odbioru
końcowym oraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa
w § 13 ust. 12.
Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
Odbiór końcowy robót
1. Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy po ukończeniu
robót zgodnie z wymaganą dokumentacją projektową.
2. Zamawiający ma prawo do zgłaszania wad i usterek przy odbiorze końcowym.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie i gotowość do odbioru stosownym
pismem/faksem zatwierdzonym oraz wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy).
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4. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty
wpisu Wykonawcy do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do
odbioru, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie 7 dni od daty potwierdzonej
pisemnie gotowości odbioru.
6. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający.
7. Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nadają się do usunięcia
i umożliwiają one podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający ma prawo dokonać odbioru końcowego z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na
ich usunięcie. W razie ich nieskutecznego usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający, może
obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za opóźnienie
w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi (§ 10 ust. 1 pkt.1.2).
8. Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie
uniemożliwiają one podjęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie umowne.
9. Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie.
10.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów
wymaganych przepisami Prawa budowlanego.
11.Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a. Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez
dostawców materiałów i urządzeń.
b. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności
i aprobat technicznych (lub innych dokumentów równoważnych) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.
c. Przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji robót) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli
dotyczy).
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie
art. 147 Pzp.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na
konto nr w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku. Na przelewie należy umieścić informację:
zabezpieczenie należytego wykonania: „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych etap I”
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może
zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz
ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy oprócz przewidzianych ustawą Prawo
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zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać
brzmieniu w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego
zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego lub
przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania ponosi Wykonawca).
§9
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane, liczonej od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zamontowane drzwi i okucia na
okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku
odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony
wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze
elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający
wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia
wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.
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Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za
uzasadnione.
W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia,
Zamawiający, może według własnego wyboru:
1)
obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za
opóźnienie w usunięciu wad § 10 pkt.1 ppkt. 1.2
2)
odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i
nieusuwalna, lub
3)
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie
to zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub
4)
zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
przy czym Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają
Wykonawcę.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało
się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.
Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie
przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1.1. 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu niedotrzymania terminu
końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
1.2. 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu nie usunięcia wad wykrytych
w okresie gwarancji lub rękojmi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego
przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;
1.3. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada;
1.4. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.
1.5. 10% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
1.6. 0,1% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia,
1.7. 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do
dnia ujawnienia jej realizacji,
1.8. 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy
Zamawiającemu,
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1.9.

0,1% wartości brutto tej umowy - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o
której mowa w § 13 ust. 10.
1.10. 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa
któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 11-12.
1.11. 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa
któregokolwiek z terminów, o których § 13 ust. 21 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 z należności za
wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową, o którym mowa w § 5 ust. 1 (faktury
częściowej lub końcowej) bez wezwania do zapłaty na podstawie noty obciążeniowej.
W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części niniejszych kar, Wykonawca zapłaci
pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego - noty obciążeniowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przewyższa
wartość zastrzeżonych kar umownych.

1.
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1.4
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§ 11
Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:
gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których
uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności
sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie
mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy
wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenia terminu wykonania
zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje
w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie
radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez
wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe.
wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na
okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności
uzyskania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
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2.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których
uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności
sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2.2 gdy nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót
potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
wykonywania niektórych robót po spełnieniu warunków, o których mowa wyżej Wykonawca
wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji
w kosztorysie ofertowym i przedstawi do akceptacji dla Inspektora Nadzoru. Do kalkulacji robót
dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w kosztorysie ofertowym. Inspektor
Nadzoru może wprowadzić korektę ceny opartą na własnych obliczeniach.
3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał
prace dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, na wykonanie tych prac.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.

2.

§ 12
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym
także, jeżeli:
1.1
Zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy,
1.2
Zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
1.3
Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
1.4
Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 15 dni,
1.5
Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 15 dni od przekazania placu budowy,
1.6
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bądź niezgodnie z dokumentacją,
1.7
Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań określonych niniejszej umowie.
1.8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa wyżej,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
1.9
Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności,
o których mowa w § 13,
1.10 Wystąpi konieczność, co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w §
13 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,
1.11 Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności w przypadku, gdy nie
dochowa któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 11-12,
1.12 Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności gdy opóźnienie
w wykonaniu obowiązków, o których § 13 ust. 21 przekroczy 3 dni roboczych.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca jest
zobowiązany w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy przedstawić kompletne
rozliczenie wykonanych robót.
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6.1
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1.
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3.

4.

Brak rozliczenia w w/w terminie będzie skutkowało uznaniem odstąpienia
od umowy, za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W terminie 30 dni od powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1. Do zachowania terminu
wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w placówce operatora
pocztowego.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest usunąć zgromadzone materiały z terenu budowy na swój koszt.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający
zobowiązany jest do:
dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,
przejęcia terenu budowy.
W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od
naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu
Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do
ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Robót obejmuje
w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od umowy, Przedmiotu
Umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych
na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów
niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą.
W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 7 dni, Zamawiający może ograniczyć
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót
§ 13
Podwykonawstwo
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam,
za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane
przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 36b i 36 ba Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22a Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b i 36 ba Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a 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.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wzorem umowy.
Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
4.1.
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4.2.
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 1,
4.3.
umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego,
4.4.
umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
4.5.
umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie
Wykonawcy,
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 4
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Nie podlegają wymienionemu na
wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł
brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4 pkt 4.1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1pkt.
1.9 niniejszej umowy.
Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o Podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
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który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, może on:
17.1. nie
dokonać
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia
Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
17.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy,
17.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana,
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia
kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
21. Podwykonawca zobowiązany jest realizować obowiązki przewidziane w § 4 ust. 11-12 niniejszej
umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.
2. Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej
kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

