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ZP/UR/23/2014

Załącznik nr 5 do siwz
PROJEKT UMOWY - MODYFIKACJA Z DNIA 27.02.2014r.
Nr: ........................

Zawarta w dniu ………………….. r. w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
Regon 691560040, NIP 8133238822, reprezentowanym przez:
REKTORA

- Prof. dr hab. Aleksandra Bobko

przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

mgr Marzeny Filipek

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą: .....................................................................................................
z siedzibą .......................................................................................................................
NIP: ...................................., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:
....................................................................................................................................
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr
………………………. z dnia ……………………., została zawarta umowa o poniższej treści:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA BUDYNKU ZAKŁAD NAUK O CZŁOWIEKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
1.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi opisanymi w załączonej dokumentacji projektowej;
2) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe i
telekomunikacyjne;
3) zjazdy z dróg publicznych;
4) wewnętrzny układ komunikacyjny i parkingi;
1.3. Oznaczenie zgodnie z CPV:
Główny: 45214400-4-Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem wyższym,
Pomocnicze:
45310000-3-Roboty instalacyjne elektryczne,
45331000-6-Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45330000-9-Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5-Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45331100-7-Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy (formularz oferty).
WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI
§2
1. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia
wartości tych robót określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to,
przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.”
6. Zamiany, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
WYNAGRODZENIE
§3
1. „Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie zasadniczo ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokości:
brutto ....................................... zł, słownie: …………….…………………………….....................
w tym podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę:
............................................... zł, słownie: ………………………....................................................
wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi:
............................ zł, słownie: ………………………………………………………........................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak
również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
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zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o
której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej („robót zaniechanych, o których mowa § 2 ust. 3 niniejszej umowy) sposób obliczenia
wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie szczegółowym, o
którym mowa w punkcie 7.3.2 SIWZ nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w
tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie
szczegółowym (punkt a) obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót
do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i
odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia
byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu,
a zatwierdzonych przez Zamawiającego.
§4
1. Rozliczanie robót
będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy
zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie
realizacji umowy prawo do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
w zależności od rzeczywistego stopnia zaawansowania prac oraz wysokości środków finansowych.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego
elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć
90 % wynagrodzenia umownego.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną
na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna
w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona
o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.
5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.
6. Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z
następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1;
143b (Uwaga: Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu jeżeli ich wartość nie przekracza 50.000,00
zł. bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego
pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych); art. 143c (Uwaga: Termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4
wynosi 7 dni kalendarzowych);
Jako dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art.143a ust.1.1 ustawy prawo zamówień publicznych,
Zamawiający żąda od Wykonwcy przedstawienia dokumentów księgowych potwierdzonych przez
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę.
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TERMIN WYKONANIA
§5
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- rozpoczęcie 5 dni od daty przekazania placu budowy;
- zakończenie – do 30 czerwca 2015r.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny
element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów
określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany
opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania
umowy.
4. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie
środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający.
5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt
ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora
nadzoru,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin
wykonania niniejszej umowy.
6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i
Zamawiającego.
7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w
odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 5 lit. „a” oraz lit. „c” równy będzie okresowi przerwy
lub przestoju.
OBOWIĄZKI STRON
§6
1. Obowiązki Zamawiającego.
1.1. Dostarczenie 2 (dwóch) egzemplarzy dokumentacji projektowej w terminie do 3 (trzech) dni od
daty podpisania niniejszej umowy.
1.2. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.
1.3. Przekazanie Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.
1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże
przedmiotu umowy.
1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 niniejszej
umowy.
1.6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej
umowy, faktur.
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2. Obowiązki Wykonawcy.
2.1.Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie
umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie
oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;
2.2.Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakończeniu robót;
2.3. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego;
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, instalacji, zabudowań
prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych,
zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego
celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu
placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w
związku z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;
2.4. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i
przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi
zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie;
2.5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed
terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy;
2.6. Współpraca ze służbami Zamawiającego;
2.7. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca,
zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów
wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z
założeniami i przepisami.
2.8. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów
oraz Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;
2.9. Przygotowanie obiektu
i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie
z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją
konserwacji wykonanego obiektu;
2.10. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;
2.11. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
2.12. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;
2.13. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
2.14. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;
2.15. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót,
lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego;
2.16. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
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NADZÓR
§7
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będą:
..............................................................................., tel. ………………..
.............................................................................. , tel. ........................
2. Kierownikiem budowy będzie: ............................................................................... ,
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Nr uprawnień: ..........................................................................................................
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
ODBIÓR ROBÓT
§8
1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót
będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po
ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze
robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie
odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający
dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy
lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności
odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej
10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2.9. niniejszej umowy oraz wszystkie
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty
oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i
urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentów obciąża Wykonawcę.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy;
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
10.1.1. Nadające się do usunięcia, umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - Zamawiający dokona odbioru a protokół końcowego odbioru robót będzie
zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych
wad oraz termin na ich usuniecie;
10.1.2. Nadające się do usunięcia, uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu
wyznacza dodatkowy termin, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony bądź od
umowy odstąpić bądź żądać obniżenia wynagrodzenia, bądź też zlecić usunięcie wad przez
inny podmiot na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
10.2.Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej;
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową,
to
Wykonawca
zobowiązany
jest
przeprowadzić
te
badania.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§9
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z
elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem
maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów
gwarancji. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższej tabeli.
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L.p.
1
2
3

Okres
gwarancji

Element objęty gwarancją
Wykonane roboty budowlane,
instalacyjne oraz dostarczone urządzenia
Elementy aktywne systemu okablowania
teledacyjnego
Urządzenia i instalacje niskoprądowe

Częstotliwość przeglądów
gwarancyjnych

5 lat

Na wezwanie zamawiającego, jednak
nie częściej niż co 12 miesięcy

5 lat

Według zaleceń producenta

5 lat

Co 6 miesięcy, potwierdzone
protokołami dołączonymi do książki
obiektu

3.Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.
4.Przegląd gwarancyjny instalacji niskoprądowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i
zasilającego je, powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy
uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. Czas reakcji
serwisu od momentu skutecznego powiadomienia – do 24 godzin.
W przypadku koniczności wydłużenia czasu naprawy z przyczyn obiektywnych strony umowy
wspólnie ustalą inny czas naprawy.
Koszty serwisu nie obejmują kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych, przewidzianych do
okresowej wymiany w instrukcji obsługi producenta. Koszty te ponosi Zamawiający.
5. Gwarancja obejmuje:
przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i
powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. Koszty zakupu materiałów
eksploatacyjnych, przewidzianych do okresowej wymiany w instrukcji obsługi producenta ponosi
Zamawiający.
6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:
- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- normalnego zużycia budynku lub jego części;
- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
9.Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą
się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów
podlegających gwarancji.
10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić
ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
11. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi
je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one
potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w
terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji
– w ciągu 24 godzin.
13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego.
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Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. .
14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad, o których mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
15. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia
wad, o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zleci
usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i
Zamawiającego.
17. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
18. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres
gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w
obu elementach.
19. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.
20. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
21. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub
rękojmi.
22. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w
terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi
dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.
23. Szkodami, w tym wynikającymi z utraconych korzyści, powstałymi w wyniku nieterminowego
usunięcia wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust.5 i przerwa ta
trwa dłużej niż 15 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do
zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od
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3.
4.

5.

6.

7.

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższej okoliczności.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na
dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi
na podstawie:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–
terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej
z
harmonogramu rzeczowo - terminowo -finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inwestora
Zastępczego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNRy lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
KARY UMOWNE

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej
umowy;
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru z powodu przyczyn
nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
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c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej
zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
f) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1
000,00 złotych.
e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rękojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający
nie będzie naliczał kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte
w wyznaczonym terminie.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
9. Kary umowne , o których mowa w ustępie 1a do 1e nie mogą przekroczyć 20%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, czyli liczone od kwoty określonej w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł
słownie złotych: .........................................................................................................
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ..................................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie
zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty
odbioru końcowego o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego
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w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikający z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w punkcie 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokości.
UBEZPIECZENIE
§ 13
1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt inwestycji i utrzymania tego
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących
wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
2.1 aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej
działalności :
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł
oraz
b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 2.000.000,00
zł.
2.2 ubezpieczenia przedmiotu umowy od ryzyk budowy na czas realizacji robót, na kwotę w
wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto.
3.1 Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2.1 obejmuje co najmniej:
(a) szkody
wyrządzone
przez
podwykonawców
(o
ile
tacy
wystąpią)
z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2;
(b) szkody wyrządzone w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub
innych czynności wykonywanych w ramach usług
(c) szkody środowiskowe
(d) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji
(e) szkody wyrządzone w podziemnych sieciach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac
lub usług z
(f) czyste straty finansowe, tj. szkody majątkowe nie będące ani szkodami osobowymi ani
szkodami rzeczowymi
3.2 Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2.2 obejmuje co najmniej:
(g) szkody w mieniu otaczającym,
(h) ryzyka budowlano- montażowe w związku z realizowanym przedmiotem umowy z
odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2, przy czym ubezpieczeniem
objęte powinny być materiały budowlane;
(i) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (polisa powinna obejmować minimum
36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego),
(j) pokrycie kosztów testów (prób, badań, rozruchów itp.) maszyn i instalacji,
(k) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,
4. Polisa powinna definiować ubezpieczonych jako: Zamawiający i Wykonawca.
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w przepisach poprzedzających niniejszej umowy,
powinny być utrzymywane w mocy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
4. Stosowne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodem zapłaty składki Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
5. W przypadku niemożności przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczeniowych w
terminie, o którym mowa w ust.6, Zamawiający wyznaczy drugi termin na złożenie w/w
dokumentów, lecz nie później niż w dniu przekazania placu budowy, uzależniając przekazanie
placu budowy od dostarczenia tych dokumentów. Gdyby przekazanie dokumentów, a tym samym
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6.

7.

8.

9.

przekazanie placu budowy opóźniało się powyżej siedem dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne zgodnie z dalszymi postanowieniami
niniejszej umowy.
W przypadku zawierania umów ubezpieczeniowych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a
w szczególności w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia – Wykonawca ma obowiązek w
terminie 3 dni od zawarcia takiej umowy przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty składki.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od
umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego
terminu realizacji umowy do umowy.
Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.
DOPUSZCZALNA ZMIANA UMOWY
(przypadki nie ujęte w dotychczasowych zapisach niniejszej umowy)

§ 14
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień,
b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji
inwestycji ze środków unijnych
2) kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowofinansowym realizacji robót,
3) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
a/ pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
b/ pojawieniem się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości
robót,
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,
c/ koniecznością zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których nie można było
przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę z dotychczasowym
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podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega podwykonawca, na którego zasobach opierał się
Wykonawca wykazując spełnienie udziału w przedmiotowym postępowaniu, to
Zamawiający będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca.
2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 3 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wszystkie zmiany wymienione w ust. 1 wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy
w formie sporządzonego i podpisanego aneksu.
PODWYKONAWSTWO
§ 15
1. Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania przetargowego
ofertą, z określeniem należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców,
dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy,
jak za działania i zaniechania własne.
5. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, o której mowa
1
w art. 647 Kodeksu cywilnego, Zamawiający może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie
natychmiastowym odstąpić od umowy i naliczyć kary umowne, zgodnie z § 11 ust.1a niniejszej
umowy.
6. Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z
§ 4 ust. 6 niniejszej umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi
dostawcami.
2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
§ 17
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane,
Prawo zamówień publicznych.
§ 19
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
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§ 20
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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