Załącznik nr 12 do SWZ
UMOWA NR IN.272.1.3.2021
CZĘŚĆ ………
zawarta w dniu ………………………………………………. r., w Lesku pomiędzy:
Powiatem Leskim, ul. Rynek 1 , 38-600 Lesko reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu
którego działają:
1) Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
2) Janusz Haftek – Wicestarosta Leski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leskiego: Stanisława Hutek
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”.
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………
Zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) - w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1).

1.

2.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i
powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Część …….. – „……………………………………………………………………………………………………………….………”.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i
prawa Unii Europejskiej, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Dokumenty tworzące umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo
zgodnie z następująca kolejnością:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), oraz ewentualne wyjaśnienia do SWZ
c) Projekt wykonawczy (dalej zwany dokumentacją projektową),
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
e) Przedmiar,
f) Oferta Wykonawcy
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3. Uznaje się, że Wykonawca w celu ustalenia wysokości Wynagrodzenia, przed złożeniem oferty
zapoznał się z dokumentacją projektową, wszelkimi aspektami wykonywania zamówienia,
zawartością i wymaganiami wszystkich dokumentów lub okoliczności i uwarunkowań faktycznych
składających się na umowę, a także, że zapoznał się z pełnym zakresem świadczenia, zgodnie z
rzeczywistą intencją i znaczeniem użytych sformułowań i ponosi wyłączną odpowiedzialność za
interpretację tych danych i informacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznaczności
lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień dokumentów lub okoliczności
i uwarunkowań faktycznych składających się na umowę albo wszelkich innych aspektów
wykonywania zamówienia, uznaje się, że w zakresie, w którym Wykonawca nie złożył wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ lub odwołania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, dokładnie zrozumiał zakres przedmiotu umowy zgodnie z rzeczywistą intencją i
znaczeniem użytych sformułowań i nie może podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu. Powyższe nie
przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady w dokumentacji projektowej i STWiORB.
§2
1. Ustala się termin rozpoczęcia prac: od dnia przekazania terenu budowy.
2. Ustala się termin zakończenia robót: do dnia 30 listopada 2021 r.
3. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących
podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
§3
1.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących
przedmiot zamówienia,
3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
5) zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu,
sporządzonych przez Wykonawcę, harmonogramu rzeczowo–finansowego oraz kosztorysu
ofertowego.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w §1 niniejszej umowy z najwyższą
starannością, terminowo, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB,, przedmiarami
robót, Ofertą Wykonawcy, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót
budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp
i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego,
budowlanego i inwestorskiego,
2) powołanie Kierownika budowy lub kierownika robót, posiadających niezbędne uprawnienia
budowlane,
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3) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie geodezyjne przedmiotu umowy oraz
inwentaryzacje powykonawcze wykonanych robót – jeżeli jest wymagane.
4) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania placu budowy,
6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały czas trwania realizacji zadania,
7) zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym w szczególności
wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody, energii elektrycznej
dla potrzeb budowy, zabudowań prowizorycznych, dojść i dojazdów do obiektów, ochrony
terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz wszystkich innych czynności
niezbędnych do właściwego wykonania robót budowlanych,
8) ponoszenie kosztów wykonania i projektu organizacji ruchu drogowego, i opłat za zajęcie pasa
ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych, czyszczenie opon
samochodów wyjeżdzających z placu budowy,
9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież,
10) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
11) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
a) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan
zachowania obiektu,
12) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych
lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
13) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,
14) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca,
15) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących
realizacji przedmiotu umowy,
16) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
17) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin
odbioru końcowego wykonanych robót,
18) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów
nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót
budowlanych,
19) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji,
22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym
dniu – każdego dnia,
23) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z
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24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i jej zmian,
przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytkowania,
zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszystkim osobom upoważnionym, dostępu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się
wykonywanie robót związanych z realizacją inwestycji,
zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem
w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu
budowy,
informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na
jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy.
dostarczenie na dzień odbioru częściowego i końcowego zadania inwestycyjnego atestów na
wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatu
lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób, sprawdzeń
i pomiarów, instrukcji obsługi lub użytkowania itp. w języku polskim lub w tłumaczeniu przez
uprawnionego tłumacza przysięgłego.

3.

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, sporządzić
kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego metodą uproszczoną oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy.

4.

Kosztorys, o którym mowa w ust. 3, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (t.j. Dz.U. z 2004r.
Nr. 130, poz. 1389).

5.

W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących
kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowofinansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych
od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących
dostarczonego kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo–finansowego.

6.

Zaakceptowane: kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy, będą stanowiły integralną część
umowy. Harmonogram oraz kosztorys oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym w Zamawiającym.
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.

7.

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa
w ust. 3 lub 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. j lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k Zamawiający może także odstąpić od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h, w związku z czym
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Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
8.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 późń. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych
(odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest
on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

9.

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót,
wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca na własny koszt, nienadające się do
ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować
w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.
11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów
z odzysku.
12. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów
i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące
niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych
środków ostrożności.
14. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić
ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi
wymaganiami prawa budowlanego I przepisami BHP.
15. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
16. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

1.

2.

§4
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie ………………………..… zł. netto, należny podatek VAT w wysokości …………………………… zł.
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………………………………… zł. (słownie: ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… brutto).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą
starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
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3.

Płatność wymieniona w ust. 1 po wystawieniu faktury zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze – Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana z użyciem
mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

4.

Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest oferta wykonawcy uwzgledniająca
wszystkie koszty.

5.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

6.

Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową.

7.

Płatność za roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym uregulowana zostanie w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
protokołem odbioru robót, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Data wystawienia faktury
końcowej nie może być wcześniejsza niż data podpisania kompletnego protokołu końcowego.

8.

Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2020 r. poz. 1666). W przypadku zamiaru złożenia
ustrukturyzowanej faktury wykonawca obowiązany jest poinformować zamawiającego o swoim
zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże
wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.

9.

Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.
W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do faktury
dodatkowej dokumentacji.

10. Termin, o którym mowa w ust. 7 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia
następujących przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną
odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane
z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez
Wykonawcę uregulowane,
2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności
wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych
podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów
o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
3) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę powyższych dowodów nie biegnie termin określony
w ust. 7 umowy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze z zastrzeżeniem ust 10.
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12. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku
do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 464 i art. 465 ustawy
Prawo zamówień publicznych, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem
Wykonawcy.
13. 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 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.
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, o której mowa w ust.13, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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19. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.
17 pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 16 pkt 2.
20. Faktury będą wystawiane na:
Nabywca: Powiat Leski ul. Rynek 1 38-600 Lesko; NIP: 688-124-45-72, REGON; 371034980.
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania
i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
23. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 19, w sytuacji opisanej w ust. 22, będzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
24. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
25. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji wynagrodzenia, bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne w
zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu
robót podstawowych, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec ograniczeniu (zmniejszeniu)
o więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.

1.
2.

3.

4.

§5
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie na adres
Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót.
Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego. Odbiór robót częściowych dokona inspektor nadzoru ustanowiony przez
Zamawiającego.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót. Zamawiający zakończy odbiór końcowy w ciągu
10 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone
zostaną wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki.
Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką
budowlana i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz o doprowadzeniu do
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich nieruchomości jeżeli Wykonawca
z nich korzystał.
b) inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
budowlanego.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę
odbioru końcowego; w przeciwnym razie zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do
odbioru i uzupełnienia dokumentacji.
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6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień
niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej,
zdolność użytkową wykonanych robót.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad wymienionych w ust. 6 - niezależnie
od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiający będzie
uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek stronie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony
z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się do
usunięcia Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami
Kodeksu Cywilnego - może według własnego wyboru żądać wykonania robót po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowując przy tym prawo
domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia
szkody wynikłej z opóźnienia.
9. Z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.
10. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad,
usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

1.

§6
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty
kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady w wysokości 2.000 zł
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

2.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4,
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji
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 projektem umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do
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przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
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, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia,
wskazany w § 2,
3. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy
przez Zamawiającego,
4. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5. umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w § 8.
6. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,
7. załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 3 ust. 3,
8. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 ust. 1.
3.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2 , uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4.

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.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, których mowa w ust. 2.

6.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5 , uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

7.

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% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
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dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi
transportowe.
8.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

9.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zawierania umów
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia
lub zaniedbania jego własnych pracowników.
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
§8
Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………………..…….; nr tel.: ………………………….;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………………. ; nr tel.: ………….………….… .

1.

§9
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny, bhp
Strona 11 z 26

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2.

Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu
przejęcia placu budowy.

4.

Wykonawca odpowiada i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na
terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, lub w wyniku ruchu pojazdów Wykonawcy
w zawiązku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie
odpowiedzialność według przepisów Kodeksu Cywilnego.

6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 10

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca oświadcza że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne
mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych
robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
ROZDZIAŁ III
ODBIÓR, GWARANCJA I COROCZNE PRZEGLĄDY

1.

§ 11
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……. lat,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 9.

2.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na
okres …….. lat, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o
którym mowa w § 5 ust. 9.

3.

Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

4.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.

5.

W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.

6.

W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się
szkody.
Strona 12 z 26

7.

Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub e-mailem,
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdzającego wystąpienie wady.

8.

W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić
z Zamawiającym.
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach,
które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie
wykonanych robót.
13. Okresowe przeglądy będą świadczone w okresie gwarancji z częstotliwością raz w roku i
potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę oraz przedstawiciela zamawiającego.
14. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych
wad oraz uzgodnić z zamawiającym sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki i wady są objęte rękojmią
lub gwarancją wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub
gwarancją wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją
wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania
protokołu z okresowego przeglądu serwisowego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym
terminie jest niemożliwe.
16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5 i 10, Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 16.
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie.

1.

§ 12
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracowników
fizycznych i operatorów podstawowych maszyn budowlanych na terenie placu budowy.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób
wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu
ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji
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2.

administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych,
energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia lub gdy prace te będą wykonywane
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w
trakcie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

3.

Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 95 Ustawy Pzp wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od
otrzymania takiego wezwania informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w trakcie realizacji
zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa ww. terminu Zamawiający obciąży
Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

4.

W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 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 stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
stosunku o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) 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, (tj. w
szczególności1 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;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
społecznych, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,01% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w zawartej umowie/złożonej ofercie za każdy dzień zwłoki w
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania będącego

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
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przedmiotem niniejszej umowy.
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

7.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 5, Zamawiający może
także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. i,
w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej z § 14 ust. 2 pkt 1.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.

§ 13
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne
z następujących tytułów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
a)

za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , o
którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2
ust. 2.

b)

za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i
montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 złotych,

c)

za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego niezabezpieczenia przez Wykonawcę
zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu
pracowników i osób trzecich, na terenie budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie
zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w
wysokości 300,00 złotych,

d)

za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku zabezpieczenia lub
nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w § 9, jeśli brakujące
zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,

e)

za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, ujawnionych w
okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ,
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

f)

w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
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g)

w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień
zwłoki,

h)

w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek
nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i)

w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy
stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

j)

za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysów lub harmonogramu
rzeczowo–finansowego w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od
upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3,

k)

za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysów ofertowych lub harmonogramu
rzeczowo–finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w
§ 3 ust. 5.,

l)

z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia w wysokości 2500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,

m) z tytułu niedochowania terminu na przekazanie informacji, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia zgodnie z § 12 pkt. 3.,
n)

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia,
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 500,00
zł. za każdy przypadek.

2.

Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo potracić z faktur
wystawionych przez Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku
wierzytelności do potrącenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwot wynikających z
przedmiotowych kar umownych w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty.

3.

Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14 umowy.

4.

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umownej wynosi 50% ceny ofertowej brutto.

5.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w tym paragrafie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Strony zastrzegają sobie prawo do
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odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych
korzyści.
6.

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

7.

Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji
zamówienia.

1.

§ 14
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3) z tytułu zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto , którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1.

3.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umownej wynosi 50% ceny ofertowej brutto.

4.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5.

Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za
wykonane roboty.

6.

Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do
wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7.

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
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1.

§ 15
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób
niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami
inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c)

gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego części,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął
ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż
14 dni kalendarzowych,
f) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b,
g) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 4
ust. 13,
h) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
i) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1
2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru końcowego,
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1). W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2). Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3). Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę
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do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4). Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5). Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie
z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu
umowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

ROZDZIAŁ V
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 16
1. Informacje dotyczące administratora danych. Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Starosta
Leski, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby – ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
 e-mailem: poczta@powiat-leski.pl
 telefonicznie : (13) 469 71 24
2. Inspektor ochrony danych – IOD. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Powiat Leski, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby, adres siedziby ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
 e-mailem: iod@powiat-leski.pl,
3. Cel przetwarzania Państwa danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W zakresie, w jakim obowiązek
podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane
na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych
ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
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4. Odbiorcy danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska
S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie,
prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lesku,
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów
współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty
zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny
nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Przekazywanie danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej.
7. Przysługujące uprawnienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Profilowanie. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
9. Obowiązek podania danych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp). W przypadku postępowań
o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp podanie danych jest
dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
 zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
 zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
 zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
 zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
w sytuacji gdy:
1). nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany
obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w
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niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych
zapisów umowy, do których się odnosi;
2). wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy,
które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w
pierwotnie określonym czasie;
3). konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
- umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in.
instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w
realizację projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)
- ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą
miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych
zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może
prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
4). zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem,
że są spowodowane w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na
zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
5). wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy.
6). wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
7). wystąpią okoliczności (np. prawne lub techniczne) skutkujące niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania Umowy;
8). wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
9). wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;
10). wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegającej na
rezygnacji z określonego jej zakresu o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągniecie celów
zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożliwością
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realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Minimalną wartością lub wielkością
świadczenia stron (art. 433 Pzp) jest określona zgodnie z umową wartość lub wielkość
rzeczywiście wykonanego świadczenia;
11). wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót budowlanych przy jednoczesnym
zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Minimalną wartością lub wielkością świadczenia stron (art 433 Pzp) jest określona zgodnie z
umową wartość lub wielkość rzeczywiście wykonanego świadczenia;
12). wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ich ilości
np. wymienionych w pozycjach Kosztorysu ofertowego.
13). wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania przedmiotu umowy;
14). wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu
technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi
zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby m.in.
Inspektora Nadzoru np. jeżeli wystąpią intensywne opady deszczu w okresie dłuższym niż 3
następujących po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
15). zaistnieje brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności
do miejsc niezbędnych do jej wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
16). zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy ponieważ uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania przedmiotu umowy lub nakazuje wstrzymanie wykonywania
przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
17). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy;
18). wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
19). nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
20). nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/ użytkowników terenu wobec
zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenia prac
przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu,
prowadzenia robót budowlanych, pracy sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożonego
ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy);
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21). wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych/
dostaw/ usług, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile
wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;
22). wystąpi zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę
podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;
23). wystąpią okoliczność w której Wykonawca wprowadza podwykonawcę, zmienia go lub
rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy;
24). wystąpi konieczność dokonania zmiany nazwy zadania;
25). wystąpi potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację
umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne);
26). wystąpi okoliczność gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 pkt. 1-26 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian umowy ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy o ich dokonanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do
kontaktów między stronami umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 18
Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.
§ 19
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego
uzyskania zgody Zamawiającego.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
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§ 21
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
1) trzy egzemplarze dla Zamawiającego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem
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Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych w
zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców,
dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą
prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr IN.272.1.3.2021 z dnia ………………………… na
realizację zamówienia pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania
przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, w części ………. zamówienia.
W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych podwykonawców,
dostawców i usługodawców opisanych wyżej:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

…………………………………………
(data podpis Wykonawcy)

Oświadczenie Podwykonawcy
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń
finansowych wobec Wykonawcy - firmy
………………………………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. ……………………., realizującej
zamówienie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w części …….. zamówienia.
w ramach umowy nr IN.272.1.3.2021 z dnia …………………r.
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej*
firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z zapłatą
jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firmie z tytułu realizacji umowy nr
……………………………… z dnia ………………….. zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą /
usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została zatwierdzona przez
Zamawiającego w dniu ………………….
Rozliczenie realizacji umowy nr ……………….. z dnia ……….…
Strona 25 z 26

a) wartość robót wg umowny (brutto):...............................................................
b) szacowana wartość robót z uwzględnieniem robót zaniechanych lub niezbędnych
(brutto): …………………………..………………………………………………
c) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ...............................................
d) wartość robót wg wystawionych faktur (brutto): ............................................
e) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): .....................................

…………………………………………………………..………………….
(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/
Usługodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreślić
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