Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- PROJEKT UMOWY -

UMOWA Nr ______________________
na wymianę nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego
na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie
zawarta w dniu …………………………. 2020 r. pomiędzy :
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w
Stargardzie z siedzibą przy ul. Władysława Sikorskiego 16,
73-110 Stargard, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………– ………………………………
…………………………………– ………………………………

a
………………………………. z siedzibą ……………………………….., zwanym dalej Wykonawcą,
którego reprezentuje:
……………………..- ……………………………………
o następującej treści :
§1
ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w złożonej ofercie cenowej, wykonanie wymiany
nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Stargardzie.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z wymianą nawierzchni
zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Stargardzie, w zakresie i granicach określonych dokumentacją
techniczną oraz przedmiarami robót, w skład których wchodzą m.in:
a) wykonanie robót przygotowawczych wraz z obsługą geodezyjną,
b) rozbiórki elementów istniejących nawierzchni,
c) wykonanie robót ziemnych,
d) wykonanie krawężników i obrzeży,
e) wykonanie warstw podbudowy,
f) wykonanie regulacji wpustów kanalizacji deszczowej i studzienek kablowych,
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
h) roboty porządkowe,
oraz
i) inne roboty ujęte w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót,
j) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla
osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu
technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie
wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one
wykonywane w granicach określonych dokumentacją techniczną, a ich rodzaj
nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych tą
1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- PROJEKT UMOWY -

dokumentację. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte
w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót,
2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się
również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii,
zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny
wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych
uwarunkowań
techniczno-konstrukcyjnych,
uwarunkowań
związanych
z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowofunkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja
robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania,
3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości
założone
przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie
zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu
zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego
dokumentacją projektową celu (rezultatu),
4) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w
przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy
podstawowej);
5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych
robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej
w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi,
będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas
realizacji zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest
zapytaniem ofertowym poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz
specyfikacje techniczne (ST).
4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki
Wykonawcy):
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony
środowiska i bhp,
b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
c) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
d) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń,
uzgodnień, powiadomień, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów – w tym
2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- PROJEKT UMOWY -

2)
3)

4)

5)

również tych wynikających z wydanych przez podmioty trzecie, na etapie
projektowania, warunków,
e) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,
f) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń
i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych,
g) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
h) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w
celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
i) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować,
j) obmierzania wykonywanych robót,
k) przedkładania Zamawiającemu niezbędnych danych rzeczowo-finansowym
z przebiegu wykonywanych robót - dla potrzeb sprawozdawczości,
l) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów budowy wymaganych przy
procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) oraz do
uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynnościach kontrolnych służb
Nadzoru Budowlanego,
m) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi
umowami o podwykonawstwo,
n) realizacji innych obowiązków wynikających z specyfikacji technicznych (ST),
o) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w
okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek,
organizacja robót – wytyczne: Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
z Zamawiającym zasad organizacyjnych wykonywania robót.
materiały demontowane - z materiałami zdemontowanymi Wykonawca, jako
wytwórca odpadów, postępuje w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, w szczególności zgodny z art. 17 ustawy - własnym kosztem i staraniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiałów rozbiórkowych
nadających się do powtórnego wykorzystania, które Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć (spaletowanie i zabezpieczenie folią typu stretch), a następnie, w
przypadku nie wbudowania ich ponownie na miejscu budowy, dostarczyć w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km. Demontowane sieci
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego należy przekazać właścicielowi
poszczególnych sieci zgodnie z uzgodnieniami branżowymi;
tymczasowa organizacja ruchu – Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji oraz do opracowania
informacji o sposobie zabezpieczenia robót w zakresie remontu zjazdu.
dokumentacja powykonawcza - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej.
Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa
z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet
niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, wbudowanych materiałów
budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji użytkowania i dokumentów
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów.
Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie również dokumentację fotograficzną
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wykonywanych robót, w tym szczególnie z robót podlegających zakryciu (roboty
zanikowe oraz zakrywane instalacyjne);
6) inwentaryzacja geodezyjna - Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie
później niż 14 dni od dnia odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do
państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę
powykonawczą
w formie zapisu cyfrowego - plik w formacie DXF lub DWG w układzie współrzędnych
2000s5 oraz w układzie współrzędnych 1965sIII oraz, b) w formie elektronicznej
w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie odzwierciedlała widoczność
i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka będzie przekazana w
formie papierowej. Wykonawca zapewni przeniesienie reperów i punktów
geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz zatwierdzeniu w
Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym.
7) harmonogram - Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji proponowany uproszczony Harmonogram w
zakresie rzeczowym, terminowym i finansowym poszczególnych etapów realizacji
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w
zakresie proponowanego harmonogramu pod kątem technologicznych, realnych
możliwości dochowania terminu końcowego zakończenia robót;
5. Dopuszcza się zmianę umowy wynikającą z konieczności wykonania robót nie
przewidzianych dokumentacją projektową lub wprowadzenia robót zamiennych, nie
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.
6. Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia – nie
określa się wymagań dla tego obowiązku.
§2
TERMINY
1. Termin realizacji zamówienia - najpóźniej do 30 października 2020 r.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek Wykonawcy, dotyczącą przedłużenia
terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi
okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się
zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca
podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność
dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało
(np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku
informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące
po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy,
jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany
terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest
złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.
Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po
jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie
przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Nie sposób
określić wszystkich potencjalnych istotnych okoliczności skutkujących przedłużeniem
terminu. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się
przykładowo: klęski żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami
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infrastruktury podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na
terenie budowy niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne, istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ
na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i
uzgodnień (jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub
urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia
Wykonawcy, itp., itd.
§3

WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie, którego wysokość ustalona będzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego ilościowo-wartościowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości robót. Przy ustalaniu
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczające poza roboty ujęte w przedmiarze
robót lub za roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostaną
dostępne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiałów, pracy sprzętu oraz
wielkości innych elementów kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty).
W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego
w kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny i wielkości
czynników produkcji wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa
„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów
w cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. Jeżeli sposób
wykonania danej roboty (czynności) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja
skorygowanej ceny jednostkowej i stopień jej zmiany muszą być powiązane i odnoszone
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty
modyfikowanej. Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT według stawki
obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót.
2. Cena wynikająca ze złożonej oferty wynosi:
1) ………………. zł netto
(słownie: ……………………………………..),
2) podatek VAT 23% - ………………. zł,
3) ………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.
4. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy dotyczącą uszczegółowienia kwoty
rzeczywistego wynagrodzenia za realizację zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach
pominiętych w przedmiarze robót lub przekraczających ilości ujętych w kosztorysie
ofertowym),
wraz
z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększających kwotę wynagrodzenia umownego.
Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi
podstawę do zmiany (aneksowania) umowy. Zmiana umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia
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robót. Roboty zgłoszone Zamawiającemu po dokonaniu odbioru robót nie powodują
zwiększenia kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§4
ODBIORY
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane
zamówienie.
2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających
zakryciu podlegają odbiorom częściowym. Odbiór częściowy nie stanowi ostatecznego
uznania prawidłowości wykonania robót.
3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.
4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru.
5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie
do 10 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie
robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do
odbioru.
6. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet
wymaganych dokumentów (oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości,
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane
materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie
prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawcę sprawozdań i badań).
7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie wykonany został pełen zakres robót
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może:
1) odmówić odbioru robót w przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót lub
stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad;
2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad –
dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;
3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią
przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej inwestycji;
4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie z
przedmiotu umowy Zamawiający - żądać powtórnego wykonania robót na koszt
Wykonawcy.
§5
PŁATNOŚCI
1. Dopuszcza się złożenie jednej faktury przejściowej w wysokości nie większej niż 60 %
wynagrodzenia umownego. Rozliczenie ostateczne nastąpi na podstawie faktury
końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego.
2. Termin płatności – do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zakazuje się bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywania jakichkolwiek cesji
wierzytelności oraz zastawu praw wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP 8541295583.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ……………………..
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6.

Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji
o dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym
podwykonawcom we wskazanej wysokości.
7. Warunki opłacenia przez Zamawiającego faktury końcowej:
1) Wykonawca przedkłada wraz z fakturą końcową oświadczenie podwykonawcy
o dokonaniu rozliczenia za wykonane roboty budowlane,
2) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 zawieszeniu
ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 2, do czasu uzupełnienia wymaganych
dokumentów;
3) W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów wynika, że na dzień wystawienia
faktury końcowej podwykonawcom przysługuje nieopłacone jeszcze wynagrodzenie
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia przy fakturze końcowej dyspozycji
o dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym
podwykonawcom nieopłaconego wynagrodzenia;
4) W przypadku niewydania przez Wykonawcę dyspozycji, o których mowa w pkt 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem
należytego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty będącej sumą
nieopłaconych wynagrodzeń podwykonawców do czasu przedstawienia przez
Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności
wynikających z umów
o podwykonawstwo;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej również
stosownych kwot, wynikających z zobowiązań wobec podwykonawców, których
udział przy realizacji zamówienia nie został przez Wykonawcę formalnie zgłoszony
Zamawiającemu, a o których to podwykonawcach Zamawiający posiadł wiedzę lub
powziął uzasadnione domniemanie (np. o dostawcach materiałów lub urządzeń).
Zamawiający będzie mógł zrezygnować z zatrzymania lub ograniczy jego wielkość
w zależności od wyjaśnień Wykonawcy odnoszących się do wszystkich zastrzeżeń
Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności
wynikającej z art.108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
§6
RĘKOJMIA i GWARANCJA
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 48 miesięcy. Na każdy
z elementów przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej
gwarancji jakości z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego
okresu gwarancji - wg gwarancji producenta.
2. Gwarancja obejmuje również zamontowane elementy i urządzenia także w sytuacji gdy
okres gwarancji udzielanego przez ich producenta jest krótszy od okresu wymaganego.
Oznacza to, że usterki urządzeń nie powodowane niewłaściwym ich użytkowaniem
podlegają w okresie gwarancyjnym naprawie na koszt Wykonawcy.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru końcowego. Gwarancja
obejmuje przeglądy gwarancyjne oraz usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących
w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak
i powstałych w okresie gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zgłoszone zostały przez Zamawiającego
w okresie trwania gwarancji lub rękojmi pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi.
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5. Termin usunięcia zgłoszonych lub stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego wad
określa Zamawiający uwzględniając pilność usunięcia wady, jej uciążliwość oraz
technologiczne uwarunkowania związane z naprawą. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia
usterek Zamawiający może uwzględnić propozycje Wykonawcy.
§7
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych:
a) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 300,00 zł, za każdy dzień
zwłoki ,
b) kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
15.000,00 zł,
c) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi i gwarancji - 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
d) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania
tych robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót
każdej kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie.
2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej Inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury końcowej części kwoty
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się
z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie
mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej kwoty
ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia
wyznaczonego na jego przekazanie albo nie rozpoczął robót bez uzasadnionej
przyczyny albo przerwał wykonywanie robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją
robót w odniesieniu do harmonogramu robót tak dalece, że prawdopodobna jest
ponad 30 dniowa zwłoka w dochowaniu terminu zakończenia robót;
2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
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5.
6.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty.
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego
w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 21 dni od dnia
zawarcia umowy, a zwłoka ta powoduje niemożność dochowania umownego terminu
zakończenia robót;
§8

PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy i usługi o wartości
mniejszej niż 25 000 zł brutto
2. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, zgłasza pisemnie
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została przy sprzeciwie
Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego.
3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
4. Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe
regulacje (p.1-4), a także aby strony umowy (Wykonawca i podwykonawcy) tworząc
umowę przestrzegały zasad określonych w p.5:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy części zamówienia,
2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo
przy realizacji zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni zewnętrznego ciągu
komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie na
podstawie umowy ……… z dnia ……… zawartej pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie a ……… .”
3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora - Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w
którym upływa umowny termin płatności. Podwykonawca jest świadom, że
niepoinformowanie Inwestora o zaległościach w otrzymywaniu wynagrodzenia od
Wykonawcy może znacznie utrudnić lub uniemożliwić otrzymanie zaległego
wynagrodzenia. Nieinformowanie Inwestora z zaległościach w otrzymywaniu
wynagrodzenia od Wykonawcy może doprowadzić do nakazu rozwiązania umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, nakazu wstrzymania robót
realizowanych przez podwykonawcę oraz do usunięcia podwykonawcy z placu
budowy”;
4) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót,
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),
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5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami
związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiającego,
c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub
należytego wykonania umowy w pieniądzu bez możliwości wnoszenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy z
zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, jeżeli zaproponowany przez wykonawcę podwykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wywiązał się należycie ze
swoich obowiązków wobec Zamawiającego przy realizacji innych zamówień.
§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest
Honorata Siry-Jabłońska – inspektor.
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest
……………… – kierownik budowy.
§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza wszelkie inne
zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz nie narusza zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo-właściwy sąd.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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