
Dodatek nr 9 do SIWZ
UMOWA  Nr .......................  ( Projekt/Wzoó r)

Zawarta w dniu .................... r. w Zawadach, pomiędzy  Gminą Popów z siedzibą w Zawadach
przy ulicy Częstochowskiej 6, 42-110 Popoó w NIP 5742054608
reprezentowaną przez: 
Jana Kowalika - Wójta Gminy Popów, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Hanusa

a ….......................…..…….…………………………… NIP …………………………
 zwanym w dalszej częsóci Wykonawcą reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….  
Mając  na  uwadze  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamoó wienia  publicznego  
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wyboó r  Wykonawcy  dla  realizacji  zadania  
pn.:  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz
Górny,  gmina  Popów”  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla
działania  :  5.1.  Gospodarka  wodno-ściekowa  dla  poddziałania:  5.1.2.  Gospodarka
wodno-ściekowa RIT, 
 o następującej tresóci:

§ 1.
1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoó wienia pn.:  Budowa
kanalizacji  sanitarnej  w  częsóci  miejscowosóci  Wąsosz  Dony,  Wąsosz  Goó rny,  gmina  Popoó w
obejmująca:

• Budowę  kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 742,43 m  z rur pełnych (litych)
PVC Ø 0,20 m o grubosóci sócianek 5,9 mm. 

• Budowę  kanału sanitarnego tłocznego o dł.  1 469,50 m  z rur PE Ø 90 mm / 5,4 mm.
• Przyłącza kanalizacyjne -  41 szt. przyłączy zakonó czonych studniami połączeniowymi

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długosóci do pierwszej studni SP / do
granicy działki 540,70 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m
(lite).

• Przepompownia sóciekoó w P2: Projekt zakłada budowę przepompowni sóciekoó w w m.
Wąsosz Goó rny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym.
Przepompownia  P2  będzie  zbierała  sócieki  bytowo-gospodarcze  z  budynkoó w
połozżonych  z  miejscowosóci  Wąsosz  Goó rny  i  Wąsosz  Dolny.  Zebrane  sócieki  będą
przetłoczone za pomocą kanału sanitarnego tłocznego do studni rozpręzżnej SR2, skąd
odpłyną kanałem sanitarnym grawitacyjnym do przepompowni P1.
Podstawowe parametry przepompowni P2:
- zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokosóci 7,16 m
- pompy zatapialne: 17 kW
- Qmax = 2,89 dm3/s
- przyłącze energetyczne.

• Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego:
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2.  W  ramach  przedmiotu  zamoó wienia  nalezży  wykonacó  roboty  budowlane  zgodnie
z  dokumentacją  techniczną:  projektami  budowlanymi,  szczegoó łowymi  specyfikacjami
technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  uzyskacó  w  imieniu  zamawiającego
pozwolenie  na  uzżytkowanie  /  pozwolenia konieczne  do  uzżytkowania  zrealizowanych
obiektoó w.

3. Informacje dodatkowe:
a) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia rozpręzżna SR2 w miejscowosóci Wąsosz Dolny ,

a  miejscem zakonó czenia budowy jest sięgacz S82  (dz.  Nr 180/5) w miejscowosóci
Wąsosz Goó rny.  

b) Warunkiem  jest  zintegrowanie  jednym  systemem  wszystkich  przepompowni  
i oczyszczalni sóciekoó w. Nowo budowane sieciowe przepompownie sóciekoó w opisane  
w  projekcie  budowlanym  oraz  w  SIWZ  mają  bycó  objęte  rozbudową  istniejącego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS,
ktoó ry  jest  zainstalowany  i  funkcjonuje  w Gminie  Popoó w.  Oprogramowanie  nowych
przepompowni  ma  bycó  zintegrowane  i  kompatybilne  z  istniejącym  systemem
monitoringu. Rozbudowę  systemu  nalezży  zrealizowacó  poprzez  naniesienie  nowych
przepompowni sóciekoó w na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej.
Inwestor zastrzega, zże istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie mozże bycó  zmieniony na inny.  Nie
dopuszcza  się  roó wniezż  mozż liwosóci  wspoó łdziałania  dwoó ch  czy  więcej  odmiennych
systemoó w  sterowania  i  monitoringu  z  uwagi  na  koszty  przyszłej  eksploatacji
przepompowni sieciowych.

c) W związku z faktem, zże  przedmiotowe zamoó wienie jest kolejnym etapem realizacji
budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  gminie  Popoó w  na  podstawie  otrzymanego
pozwolenia  na  budowę  nr  110/18,  zachodzi  koniecznosócó  kontynuacji  przez
Wykonawcę  dziennika  budowy  dla  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w
miejscowosóciach Wąsosz Dolny i Wąsosz Goó rny.

4.   Szczegoó łowy  opis  przedmiotu  zamoó wienia  poza  postanowieniami  niniejszej  umowy
stanowią:
1) wzoó r umowy - stanowiący dodatek nr 9,
2) Projekt budowlany budowy kanalizacji  sanitarnej z przyłączami,  przepompowniami

sóciekoó w  wraz  z  zasilaniem  energetycznym  przepompowni  dla  miejscowosóci:
Marianoó w, Wąsosz Dolny, Wąsosz Goó rny – Gmina Popoó w- stanowiący dodatek nr 10,

3) Opinie  geotechniczne  dla  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej  z  przyłączami  i
przepompowniami sóciekoó w - stanowiące dodatek nr 11,

4) Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  roboó t  budowlanych  dla  Budowy
kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami,  przepompowniami  sóciekoó w  wraz  zasilaniem
energetycznym w miejscowosóciach Marianoó w, Wąsosz Dolny i Wąsosz Goó rny gmina
Popoó w - stanowiąca dodatek nr 12,

5) decyzja 110/18 – pozwolenie na budowę - stanowiąca dodatek nr 13,
osówiadczenie dot. roó wnowazżnosóci - stanowiąca dodatek nr 14.

§ 2.
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zakonó czenia wykonania całosóci przedmiotu umowy w
tym  wykonania  roboó t  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  uzżytkowanie  /  pozwolenó
koniecznych  do  uzżytkowania  zrealizowanych  obiektoó w  w  terminie  do  dnia 30  września
2020 r.
2. Za  fakt  potwierdzający  dotrzymanie  terminu,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu  przyjmuje  się  podpisanie  przez  strony  protokołu  konó cowego  odbioru  roboó t,
stwierdzającego  wykonanie  wszystkich  roboó t  objętych  przedmiotem  zamoó wienia  oraz
przekazanie Zamawiającemu dokumentoó w odbiorowych i uzyskanie w terminie okresólonym
w ust. 1 zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na uzżytkowanie / pozwolenó
koniecznych do uzżytkowania zrealizowanych obiektoó w.
3. Termin  okresólony  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  mozże  ulec  zmianie w przypadku
wystąpienia opoó zónienó  wynikających z:

1) przestojoó w  i  opoó zónienó  zawinionych  przez  Zamawiającego,  potwierdzonych  przez
Przedstawiciela Zamawiającego;
2) działania siły wyzższej  (np.  klęski zżywiołowe,  powoó dzó ,  huragan, sóniezżyca,  uderzenie
pioruna,  gradobicie,  epidemie,  pozżary,  wojna,  zamieszki  krajowe,  strajki,  szkody
wyrządzone przez dzikie zwierzęta, katastrofy lotniczej, protesty ludnosóci, działania osoó b
trzecich uniemozż liwiających lub utrudniających realizację), mającej bezposóredni wpływ
na terminowosócó wykonywania roboó t;
3) wystąpienia  niekorzystnych  warunkoó w  atmosferycznych  uniemozż liwiających
prawidłowe  wykonywanie  roboó t  budowlanych  w  szczegoó lnosóci  z  powodu  technologii
realizacji  prac  okresólonych  umową,  normami  lub  innymi  przepisami  wymagającymi
odpowiednich warunkoó w  – fakt ten musi zostacó  udokumentowany wpisem Kierownika
budowy  do  dziennika  budowy  oraz  zgłoszony  niezwłocznie  Zamawiającemu;  Za
niekorzystne  warunki  atmosferyczne  nalezży  rozumiecó  w  szczegoó lnosóci:  intensywne
opady  deszczu,  opady  sóniegu  o  pokrywie  co  najmniej  10  cm  lub  gradu,  panujące
temperatury ponizżej 0 stopni Celsjusza utrzymujące się co najmniej 3 dni, powodujące
rozmięknięcie  gruntu,  uniemozż liwiające  wykonywanie  prac  na  wysokosóciach,
zamarznięcie gruntu, a w konsekwencji koniecznosócó przerwania roboó t,
4) zmian w dokumentacji  projektowej,  dokonanych na wniosek Zamawiającego,  ktoó re
wymagają wydłuzżenia czasu wykonania roboó t;
5) wystąpienia  okolicznosóci,  ktoó rych  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidziecó,
pomimo  zachowania  nalezżytej  starannosóci,  w  szczegoó lnosóci  koniecznosóci  wykonania
wykopalisk  archeologicznych  lub  historycznych,  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub
błędnie  zinwentaryzowanych  obiektoó w  budowlanych  lub  podziemnych  urządzenó ,
instalacji lub obiektoó w infrastrukturalnych;
6) wystąpienia koniecznosóci wykonania roboó t zamiennych lub innych roboó t niezbędnych
do  wykonania  przedmiotu  umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej  oraz
udzielenia zamoó wienó  dodatkowych na zasadach okresólonych przepisami ustawy Prawo
zamoó wienó  publicznych, ktoó re wstrzymują lub opoó zóniają realizację przedmiotu umowy.

4.  W przedstawionych powyzżej przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę, ktoó re będą
miały  wpływ  na  terminowosócó  wykonywania  przedmiotu  umowy  i  wymagają  wydłuzżenia
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terminu  zakonó czenia  całosóci  przedmiotu  umowy,  strony  ustalą  nowe  terminy,  z  tym
zże maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  zakonó czenia
realizacji przedmiotu umowy roó wny będzie okresowi przerwy lub postoju z zastrzezżeniem,
zże nowy termin będzie uwzględniał czas niezbędny na wprowadzenie zmian lub wykonanie
elementoó w  przedmiotu  zamoó wienia,  a w szczegoó lnosóci  czas  realizacji  będzie  zgodny
z technologią wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  zżądania  przedłuzżenia  terminu  wykonania
poszczegoó lnych elementoó w przedmiotu umowy oraz terminu zakonó czenia całosóci przedmiotu
umowy, w zakresie, w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek
błąd lub opoó zónienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opoó zónieniem dostarczenia
jakiegokolwiek dokumentu przez Wykonawcę.
6. Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  zamoó wienia  nie  spowoduje  zmiany,  a  w  tym
zwiększenia  wynagrodzenia,  z  zastrzezżeniem  wyjątkoó w  okresólonych  w  § 9  umowy
tj. wystąpienia  koniecznosóci  wykonania  roboó t  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji
przedmiotu zamoó wienia (umowy), o ktoó rych mowa w § 9 umowy.
7.  Wykonawca  w  terminie  10  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  zobowiązany  jest  przekazacó
Zamawiającemu  harmonogram  terminowo-rzeczowo-finansowy  wykonania  przedmiotu
umowy – harmonogram ten  będzie  musiał  bycó  zgodny z  harmonogramem uzgodnionym
przez Zamawiającego z jednostką wspoó łfinansującą zamoó wienie.
8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie
z  zatwierdzonym  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  harmonogramem  rzeczowo-terminowo-
finansowym. Harmonogram musi uwzględniacó roboty z podziałem na koszty kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne.  Z harmonogramu winny wynikacó w szczegoó lnosóci:

1) kolejnosócó  wykonywania  roboó t  oraz  terminy  rozpoczęcia  i  zakonó czenia
poszczegoó lnych etapoó w lub elementoó w roboó t,
2) wartosócó poszczegoó lnych etapoó w roboó t,
3) harmonogram winien bycó podpisany przez wszystkie osoby, ktoó re podpisują umowę
po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez Inspektora Nadzoru.

9.  Aktualizacje  harmonogramu,  w  tym  takzże  aktualizacje  dokonywane  w  związku  z
przedłuzżeniem terminu wykonania przedmiotu umowy, jak roó wniezż  dokonywane na kazżde
zżądanie  Zamawiającego,  stosownie  do  postępu  realizacji  przedmiotu  umowy,  Wykonawca
zobowiązany jest kazżdorazowo przedłozżycó Zamawiającemu do zatwierdzenia.

10. Zamawiający zatwierdza harmonogram lub jego aktualizację albo zgłasza swoje uwagi w
terminie  do 5  dni  od  daty  otrzymania  tych dokumentoó w.  W przypadku wniesienia  przez
Zamawiającego uwag Wykonawca przedkłada nowy harmonogram lub jego aktualizację w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 3.
Prawa i  obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy,
a przede wszystkim :

1) ustawa Prawo zamoó wienó  publicznych,
2) kodeks cywilny,
3) prawo budowlane,
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4) obowiązujące normy i normy branzżowe,
5) katalogi nakładoó w rzeczowych.

§ 4.
1. Przedstawicielami  Zamawiającego  do  sprawdzania  jakosóci,  rozliczania  i  odbioru
roboó t przewidzianych  do  realizacji  niniejszą  umową  z  ramienia  Zamawiającego  będą
inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego.  O  kazżdej  zmianie  Przedstawiciela,  Zamawiający
zobowiązuje się powiadomicó Wykonawcę na pisómie najpoó zóniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany.
Zmiana  Przedstawiciela  Zamawiającego  nie  wymaga  zmiany  niniejszej  umowy  w formie
aneksu.
2. Przedstawiciele Zamawiającego są zobowiązani sprawdzacó wykonanie roboó t i o wykrytych
wadach powiadamiacó niezwłocznie Wykonawcę.
3. Sprawdzenie jakosóci roboó t przez Przedstawicieli Zamawiającego nie ogranicza uprawnienó
komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
4. Zamawiający/Przedstawiciel  Zamawiającego ma prawo zżądacó  od  Wykonawcy w trakcie
prowadzonych roboó t  sówiadectw jakosóci, atestoó w oraz kart technicznych  na wbudowywane
produkty, materiały i urządzenia .
5. Zgłoszone wady w trakcie wykonywania roboó t oraz w okresie gwarancji jakosóci i rękojmi
za wady będą niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie poó zóniej nizż  w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wady, z wyjątkiem wad stwierdzonych przez komisję odbioru, ktoó re to terminy
podane będą w protokole odbioru.
6. Wady  wykryte  we  własnym  zakresie  przez  Wykonawcę  powinny  bycó  usunięte
niezwłocznie.
7. Komisja Odbioru posówiadcza usunięcie wad.
8. Jezżeli  Wykonawca  nie  usunie  wykrytych  wad  w  terminie  wynikającym  z  umowy,
Zamawiający ma prawo zlecicó ich usunięcie osobie trzeciej /innemu wykonawcy/,
9. Koszt usunięcia  wad  przez  osobę  trzecią  zostanie  w  takim  przypadku  potrącony
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyrazża zgodę.

§ 5.
1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy.

2. Obowiązki Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnosóci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzenó   
wodociągowych i kanalizacyjnych z ramienia Wykonawcy pełnił będzie: ………………..

3. Wykonawca ustanowi Kierownikoó w roboó t we wszystkich wymaganych prawem 
branzżach. Obowiązki Kierownikoó w roboó t pełnicó będą następujące osoby posiadające 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w szczegoó lnosóci w specjalnosóci:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzenó  elektrycznych i 
elektroenergetycznych: …………………….,

2) inzżynieryjnej drogowej: ………………………....
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4. Osoby  wskazane  do  kierowania  budową  lub  robotami  to  personel  wskazany  przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamoó wienia na etapie postępowania o udzielenie
zamoó wienia.  Zamawiający dopuszcza mozż liwosócó  zmiany tych osoó b w trakcie realizacji
przedmiotu umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby (osoó b) wskazanej w ust. 2 i 3
niniejszej umowy jezżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezalezżnych od Wykonawcy. 

6.  Zamawiający mozże takzże zazżądacó od Wykonawcy zmiany osoby (osoó b), o ktoó rej mowa w
ust. 2 i 3 niniejszej umowy, jezżeli uzna, zże nie wykonuje nalezżycie swoich obowiązkoó w.
Wykonawca obowiązany jest dokonacó  zmiany tej osoby w terminie nie dłuzższym nizż  14
dni od daty złozżenia wniosku Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany osoby (osoó b) wskazanej w ust. 2 i 3 niniejszej umowy, nowa osoba
powołana  do  pełnienia  w/w  obowiązkoó w  musi  spełniacó  wymagania  okresólone  w
specyfikacji istotnych warunkoó w zamoó wienia dla danej funkcji tj. posiadacó uprawnienia i
jezżeli było wymagane - dosówiadczenie. Zmiana taka wymaga zmiany niniejszej umowy w
formie aneksu.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnicó   wykonanie  i  kierowanie  robotami
specjalistycznymi  objętymi  niniejszą  umową  przez  osoby  posiadające  stosowne
kwalifikacje zawodowe i  uprawnienia budowlane.  Zamawiający dopuszcza mozż liwosócó,
aby  jedna  osoba  pełniła  więcej  nizż  jedną  funkcję  pod  warunkiem,  zże  posiada  w/w
uprawnienia  budowlane,  dosówiadczenie  wymagane  przez  Zamawiającego  na  danym
stanowisku.

§ 6.
1. Do obowiązkoó w Wykonawcy nalezży:

1) przejęcie terenu roboó t od Zamawiającego;

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu roboó t;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie roboó t na własny koszt i ryzyko;

4) wykonanie  przedmiotu  umowy  z  materiałoó w  odpowiadających  wymaganiom
okresólonym w art.  10 ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane,  przy czym
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  okazania  na  kazżde  zżądanie  Zamawiającego  lub
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  certyfikatoó w  zgodnosóci  z  polską  normą  lub
aprobatą techniczną kazżdego uzżywanego na budowie wyrobu,  znaku bezpieczenó stwa,;

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadoó w do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6) zapewnienie  przestrzegania  przepisoó w  prawa,  w  szczegoó lnosóci  wynikających
z następujących ustaw: 

a) z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony sórodowiska,

b) z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
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-  z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego wskazanych wyzżej aktoó w,
ktoó re będą miały wpływ na realizację przedmiotu umowy;

7) ponoszenie  odpowiedzialnosóci  z  tytułu  koniecznosóci  uiszczenia  opłat,  kar  lub
grzywien,  przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  sórodowiska  lub
przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialnosóci za stan i przestrzeganie przepisoó w bhp, ochronę
p.pozż  i dozoó r mienia na terenie prowadzenia roboó t, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania roboó t na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek
z prowadzonymi robotami;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złozżenie
osówiadczenia,  zże  roboty  ukonó czone  przez  niego  są  całkowicie  zgodne  z  umową
i odpowiadają potrzebom, dla ktoó rych są przewidziane według umowy;

10) ponoszenie  pełnej  odpowiedzialnosóci  za  stosowanie  i  bezpieczenó stwo  wszelkich
działanó  prowadzonych  na  terenie  roboó t  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem
przedmiotu umowy;

11) ponoszenie  pełnej  odpowiedzialnosóci  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęsóliwych
wypadkoó w  pracownikoó w  i  osoó b  trzecich  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi
robotami;

12) dostarczanie niezbędnych dokumentoó w potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy dotyczące stosowanych materiałoó w i urządzenó  w tym np. wynikoó w
oraz protokołoó w badanó , sprawozdanó  i proó b dotyczących realizacji przedmiotu Umowy;

13) zabezpieczenie  sieci,  urządzenó  i  obiektoó w na terenie  roboó t  i  w jego bezposórednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboó t;

14)  dbanie o porządek na terenie roboó t  oraz utrzymywanie terenu roboó t  w nalezżytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkoó d komunikacyjnych;

15) opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy i odpowiednie oznaczenie
budowy;

16) uporządkowanie po zakonó czeniu roboó t terenu budowy, zaplecza budowy, jak roó wniezż
terenoó w  sąsiadujących  zajętych  lub  uzżytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym
dokonanie odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoó w,  nawierzchni lub sieci;

17) kompletowanie  w  trakcie  realizacji  roboó t  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  konó cowego
kompletu protokołoó w i dokumentoó w niezbędnych przy odbiorze;

18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoó r inwestorski w trakcie
trwania  roboó t  w  terminie  nie  dłuzższym  nizż  termin  technicznie  uzasadniony  i
konieczny do ich usunięcia;
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19) ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialnosóci  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
niewykonania  lub  nienalezżytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  ktoó re  to  szkody
Wykonawca niniejszym zobowiązuje się pokrycó w pełnej wysokosóci;

20)niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosóciach, ktoó re mogą wpłynącó  na jakosócó  roboó t
lub termin zakonó czenia roboó t;

21) zapewnienie  wykonania  i  kierowania  robotami  objętymi  umową  przez  osoby
posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane  z
zastrzezżeniem,  zże  za  ich  działania  lub  zaniechania  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnosócó jak za działania własne;

22)Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną,

23)Wykonawca  jest  zobowiązany  we  własnym  zakresie,  w  ramach  wynagrodzenia  za
wykonanie całosóci przedmiotu zamoó wienia wykonacó  obowiązki i zalecenia zawarte w
decyzjach,  opiniach,  uzgodnieniach  i warunkach  technicznych  załączonych  do
dokumentacji  projektowej  oraz  dokumentach  okresólających  sposoó b  prowadzenia
roboó t,  dokonacó  własóciwych  proó b,  badanó  zgodnie  z  wymogami  dokumentacji
technicznej i STWiOR, prawa budowlanego, obowiązujących norm i norm branzżowych
oraz przepisoó w branzżowych,

24)Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałoó w  do  przedstawienia
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  celem  akceptacji,  dokumentoó w
potwierdzających,  zże  planowane  do  wbudowania  materiały  spełniają  wymagania
Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamoó wienia.,

25)wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca przy uzżyciu własnych materiałoó w, sprzętu
i urządzenó . 

26) uzyskanie  pozwolenia  na  uzżytkowanie  /  pozwolenó  koniecznych  do  uzżytkowania
zrealizowanych obiektoó w .

2. Wykonawca odpowiada za:

1) odpowiednie oznakowanie prowadzonych roboó t;

2) sporządzenie  dokumentoó w  odbiorowych  i  dokumentoó w  niezbędnych  do
uzyskania decyzji dopuszczającej obiekt do uzżytkowania;

3) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i pełną obsługę geodezyjną w czasie
inwestycji;

4) prowadzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej przez cały okres inwestycji.

3.  Sposoó b  postępowania  z  materiałami  i  surowcami  pozyskanymi  skutkiem  wykonanych
roboó t przygotowawczych i rozbioó rkowych:

1) Elementy  betonowe  z  rozbieranych  nawierzchni  nadające  się  do  wbudowania
są  własnosócią  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zmagazynowacó
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odzyskane materiały na palety transportowe i przewiezócó  je w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie Gminy Popoó w.
2) Dłuzżyca pochodząca z wycinki drzew jest własnosócią Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest pociącó  dłuzżycę w sposoó b uzgodniony z Zamawiającym i przewiezócó ją
w miejsce wskazane na terenie Gminy Popoó w. 

3) Elementy  betonowe,  zanieczyszczenia,  nadmiar  gruntu  i  grunt  okresólony  przez
Zamawiającego  jako  nieprzydatne  oraz  gałęzie  i karpina  z wycinki  drzew,  stanowią
własnosócó  Wykonawcy i winny bycó  usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy
przestrzeganiu przepisoó w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

§ 7
1.  Wykonawca  (podwykonawca)  zobowiązany  jest  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę osoó b wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynnosóci w zakresie realizacji
zamoó wienia,  jezżeli  wykonanie  tych  czynnosóci  polega  na  wykonywaniu  pracy  w sposoó b
okresólony w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  –  Kodeks pracy .  Zamawiający
wymaga,  aby  czynnosóci  polegające  na  faktycznym  wykonywaniu  roboó t  budowlanych
związanych z wykonaniem zamoó wienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w
ramach  prowadzonej  przez  nią  działalnosóci  gospodarczej,  były  wykonywane  przez  osoby
zatrudnione  przez  Wykonawcę  (podwykonawcę),  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Rodzaj
czynnosóci  (niezbędnych do wykonania przedmiotu zamoó wienia),  co do ktoó rych wykonania
Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę osoó b wykonujących w trakcie realizacji zamoó wienia: czynnosóci pracownika
budowlanego obejmującego zakres rzeczowy roboó t budowlanych opisanych w dokumentacji
projektowej  oraz  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Roboó t,
tj. wykonującego czynnosóci bezposórednio związane  w wykonywaniem roboó t  budowlanych,
czyli  tzw.  pracownikoó w  fizycznych. Wymoó g  nie  dotyczy  więc,  między  innymi  osoó b:
kierujących  budową,  kierownikoó w  roboó t,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawcoó w
materiałoó w budowlanych.
2.  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  na  kazżde  wezwanie  Zamawiającego,
w wyznaczonym    w  tym  wezwaniu  terminie,  Wykonawca  przedłozży  wskazane  ponizżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osoó b  wykonujących  wskazane  w ust.1 czynnosóci  w
trakcie realizacji zamoó wienia: 

1)  Osówiadczenie  Wykonawcy lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy
o pracę  osoó b  wykonujących  czynnosóci,  ktoó rych  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.
Osówiadczenie  to  powinno  zawieracó  co  najmniej:  dokładne  okresólenie  podmiotu
składającego osówiadczenie, datę złozżenia osówiadczenia, wskazanie, zże objęte wezwaniem
czynnosóci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osoó b, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złozżenia osówiadczenia  w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
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Niezłozżenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  zżądanego
przez Zamawiającego osówiadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osoó b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnosóci. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
roboó t w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnosóci. W przypadku
wątpliwosóci  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,
Zamawiający mozże zwroó cicó się o przeprowadzenie kontroli przez Panó stwową Inspekcję Pracy
lub ZUS. 

§ 8
1. Do obowiązkoó w Zamawiającego nalezży:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu roboó t w terminie do 14 dni licząc od 
dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie na swoó j koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezżytego wykonania;

4) dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Strony zgodnie postanawiają, zże będą stosowane następujące rodzaje odbioroó w roboó t:
1) odbiory roboó t zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiory częsóciowe nie częsóciej nizż  raz na kwartał;

3) odbioó r konó cowy;

4) odbioó r gwarancyjny;

5) odbioó r pogwarancyjny.

3.  Odbiory  roboó t  zanikających  i  ulegających zakryciu  dokonywane  będą  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszacó  gotowosócó  do odbioroó w bezposórednio
inspektorowi nadzoru,  przez wpis do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno następowacó co
najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Nie częsóciej nizż  raz na kwartał mogą bycó dokonane odbiory częsóciowe zakonó czonych roboó t
budowlanych. Odbioó r częsóciowy dokonywany jest na wniosek Wykonawcy, po stwierdzeniu
gotowosóci  okresólonych  roboó t  do  odbioru  potwierdzonej  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. 

5.  Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonacó  odbioru  częsóciowego  w  terminie  do  7  dni
roboczych,  od  daty  otrzymania  stosownego  wniosku  Wykonawcy,  zawierającego
potwierdzenie inspektora nadzoru o gotowosóci roboó t do odbioru częsóciowego. 

6.  Dla  skutecznego  dokonania  odbioru  częsóciowego,  Wykonawca  przedłozży  inspektorowi
nadzoru, niezbędne dokumenty a w szczegoó lnosóci protokoły roboó t zanikających i ulegających
zakryciu,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodnosóci  na  zastosowane  materiały  i  zabudowane
urządzenia, protokoły wykonanych proó b i badanó  dotyczące odbieranego elementu roboó t oraz
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szkic  polowy  geodezyjny  inwentaryzacji  powykonawczej.  Protokoó ł  odbioru  częsóciowego
stanowicó  będzie podstawę do wystawienia faktury częsóciowej zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 1 i ust. 2. 

7.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowosócó  do  odbioru  konó cowego,  pisemnie
bezposórednio w siedzibie Zamawiającego.

8.  Komisyjny  odbioó r  konó cowy  roboó t  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego
w  terminie  do 10  dni  od  daty  pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  i  potwierdzenia
prawidłowosóci i gotowosóci wykonanych roboó t do odbioru przez inspektora nadzoru.

9.  Odbioó r  konó cowy  nie  mozże  trwacó  dłuzżej  nizż  7  dni  roboczych.  Po  dokonaniu  czynnosóci
odbioru  konó cowego  komisja  podpisuje  protokoó ł  odbioru  konó cowego,  ktoó rego  data  jest
terminem zakonó czenia roboó t. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołoó w odbioroó w
częsóciowych  i  konó cowych  podpisanych  przez  Wykonawcę,  podwykonawcoó w  i  dalszych
podwykonawcoó w.  W  przypadku  zawarcia  w  tych  protokołach  zastrzezżenó  lub uwag,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  faktyczne
usunięcie ich przyczyn. 

11.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialnosócó  za  starannosócó  i  estetykę  realizacji
przedmiotu umowy.

12. Jezżeli w toku czynnosóci odbioru konó cowego zostanie stwierdzone, zże roboty budowlane
będące  jego  przedmiotem  nie  są  gotowe  do  odbioru  z  powodu  ich  niezakonó czenia,
z powodu wystąpienia istotnych wad uniemozż liwiających korzystanie z przedmiotu umowy
lub  z powodu  nieprzeprowadzenia  wymaganych  proó b  i  sprawdzenó ,  Zamawiający  mozże
przerwacó  odbioó r konó cowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania roboó t, usunięcia
wad lub przeprowadzenia proó b i sprawdzenó , uwzględniający ich techniczną złozżonosócó,  a po
jego upływie powroó cicó do dokonywania czynnosóci odbioru konó cowego. 

13.  Z  czynnosóci  odbioru  konó cowego  sporządza  się  komisyjnie  protokoó ł  odbioru konó cowego
roboó t.,  ktoó ry  zawieracó  będzie  wszystkie  ustalenia  i  zalecenia  poczynione w trakcie  odbioru.
Podpisany protokoó ł odbioru konó cowego roboó t jest podstawą do dokonania konó cowych rozliczenó
Stron.

14.  Jezżeli  w toku  czynnosóci  odbioru konó cowego  przedmiotu umowy  zostaną  stwierdzone
wady:

1)  nadające  się  do  usunięcia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie; w przypadku, gdy Wykonawca odmoó wi usunięcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  Zamawiający ma prawo zlecicó  usunięcie
wad osobie trzeciej na koszt i  ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z
kwoty  zabezpieczenia  nalezżytego  wykonania  umowy,  bądzó  potrąci  z  wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyrazża zgodę;

2) nienadające się do usunięcia, to w razie, gdy wady:
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a) nie  uniemozż liwiają  uzżytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,
Zamawiający  mozże  zżądacó  obnizżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  odpowiednio
do utraconej wartosóci uzżytkowej, estetycznej lub technicznej; 

b) uniemozż liwiają  uzżytkowanie  wykonanych  elementoó w  obiektu  zgodnie  z
przeznaczeniem,  to  Zamawiający  mozże  zżądacó  rozebrania  elementoó w  obiektu
z  wadami  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  oraz  ponownego  ich  wykonania
bez  dodatkowego  wynagrodzenia.  Zamawiający  wyznaczy  odpowiedni  termin
na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

15.  Wraz  ze  zgłoszeniem  gotowosóci  do  odbioru  konó cowego  Wykonawca  przekazże
Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) osówiadczenie  własne  o  niezaleganiu  z  płatnosóciami  w  stosunku  do  wszystkich
podwykonawcoó w;

2) dowoó d rozliczenia z podwykonawcami -  osówiadczenia wszystkich podwykonawcoó w
o braku zaległosóci ze strony generalnego wykonawcy ;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, zże wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
roboó t);

4) dokumentację  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi
w  trakcie  budowy  potwierdzonymi  przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru
i projektanta;

5) dziennik budowy;

6) dokumentację  geodezyjną,  zawierającą  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej  roboó t  i  urządzenó  uzbrojenia  terenu  oraz  informację  o  zgodnosóci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia
zawodowe –  w  3  egz.;  szkic  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  z
osówiadczeniem  geodety  o  zgodnosóci  jej  wykonania  z  projektem  budowlanym  i
potwierdzeniem  złozżenia  inwentaryzacji  we  własóciwym  Osórodku  Dokumentacji
Geodezyjnej   i  Kartograficznej  w  wersji  papierowej  i  w  wersji  elektronicznej
w formacie DXF 2000. Wykonawca niezwłocznie po wpisaniu operatu technicznego do
ewidencji  materiałoó w  panó stwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  we
własóciwym  Osórodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej  dostarczy mapę z
inwentaryzacją przedmiotu umowy.

7) osówiadczenie  kierownika  budowy  o  zgodnosóci  wykonania  obiektu  z  projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia roboó t,  obowiązującymi
przepisami i Polskimi lub Europejskimi Normami;

8) osówiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezżytego stanu i porządku
terenu budowy, a takzże – w razie korzystania: drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomosóci,

9) wymagane dokumenty odbiorowe;
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10) komplet protokołoó w badanó  technicznych i zasówiadczenia z przeprowadzonych proó b
i sprawdzenó ;

11)  instrukcje uzżytkowania, DTR, dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzenó  i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

12)wyniki badanó  nosónosóci gruntu;

13) pozostałe dokumenty w szczegoó lnosóci certyfikaty, atesty oraz deklaracje własóciwosóci
uzżytkowych producentoó w materiałoó w i urządzenó ;

14) dokumentację fotograficzną wykonania roboó t – np. płyta CD;

15) kompletny operat powykonawczy;

16)  kompletny wniosek o wydanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia
na uzżytkowanie / pozwolenó  koniecznych do uzżytkowania zrealizowanych obiektoó w. 

Wykonawca  uzyska  te  dokumenty  w ramach  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu
umowy.

§ 9
1. Za wykonanie całosóci przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 
o ktoó rym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosóci: 
brutto  (z podatkiem VAT 23 %) : …………………………….…………..…….zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
netto ……………………………………………………………………………………………………………………………....
2.  Kwota  brutto  zawiera  podatek  od  towaroó w  i  usług  (stawka  podatku  VAT:  23%)  wg
przepisoó w  obowiązujących  w  dniu  zawarcia  umowy.  W  przypadku  zmiany  przez  władzę
ustawodawczą  okresólonej  procentowej  stawki  podatku  VAT,  kwota  brutto  wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. Zmieniona stawka VAT
będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wynagrodzenie, o ktoó rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje takzże
koszty rękojmi za wady i gwarancji jakosóci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosócó na zasadzie
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztoó w związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mozże
bycó podstawą do zżądania zmiany wynagrodzenia okresólonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy obejmują między innymi koszty: 

1) zajęcia pasa drogowego;

2) utylizacji materiałoó w;

3) podatek VAT w wysokosóci 23%;

4) wszelkich roboó t przygotowawczych i porządkowych;

5) zorganizowania, zagospodarowania i poó zóniejszej likwidacji placu budowy;
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6) utrzymania  zaplecza  budowy  (w  szczegoó lnosóci  koszty  niezbędnych  napraw,  koszty
zuzżycia wody i energii elektrycznej, koszty dozorowania budowy);

7) związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych roboó t;

8) ewentualnych  roboó t  rozbioó rkowych,  demontazżowych, wykonó czeniowych  lub
odtworzeniowych;

9) wywozu materiałoó w pochodzących z rozbioó rki;

10) ewentualnego odwodnienia wykopoó w;

11) wywozu nadmiaru gruntu;

12) ewentualnej wymiany gruntu;

13) ewentualnej stabilizacji gruntu;

14) badania nosónosóci gruntu i innych niezbędnych badanó ;

15) zagęszczenia gruntu;

16) ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;

17) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego;

18) sporządzenia lub zmiany planu bezpieczenó stwa i ochrony zdrowia;

19) obsługi geodezyjnej  w trakcie roboó t,  w tym wykonania inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej;

20) płatnych proó b, badanó , pomiaroó w i odbioroó w technicznych;

21) ubezpieczenia budowy na czas realizacji zadania;

22) innych czynnosóci niezbędnych do wykonania przedmiotu zamoó wienia;

23) wykonania roboó t budowlanych, 

24) ewentualne koszty wynikające z uzgodnienó  i odbioroó w technicznych niezbędnych do
uzyskania zgodnie z przepisami pozwolenia na uzżytkowanie / pozwolenó  koniecznych
do uzżytkowania zrealizowanych obiektoó w. 

5.  Kwota  okresólona  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  zawiera  wszystkie  koszty  związane
z realizacją  całosóci  przedmiotu  umowy  okresólonego  w  niniejszej  umowie  i  nie  mozże  ulec
zmianie poza okolicznosóciami przedstawionymi w ust. 2 lub ust. 6.

6. Zmiana wynagrodzenia mozże nastąpicó  w przypadku, okresólonym w ust. 8 tj. wystąpienia
koniecznosóci:  zaniechania  wykonania  częsóci  roboó t,  wykonania  roboó t  zamiennych  bądzó
wykonania  roboó t dodatkowych.  

7. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewazżnosóci.

8. Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane:

1) Jezżeli koniecznosócó wykonania roboó t dodatkowych wynika z decyzji organoó w nadzoru
budowlanego  lub  jest  następstwem  błędoó w  lub  zaniedbanó  Wykonawcy,  prace  takie
zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  w  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego
okresólonego  w  §  9  ust  1  niniejszej  umowy,  a  termin  wykonania  przedmiotu  umowy
okresólony w § 2 niniejszej umowy nie zostanie przedłuzżony;
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2) Wykonawca nie mozże realizowacó roboó t dodatkowych bez zawarcia aneksu do umowy
zgodnie  z  postanowieniami  przepisu  art.  144  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamoó wienó
publicznych;

3) Bez  uprzedniej  zgody Zamawiającego  mogą  bycó  wykonane tylko te  prace,  ktoó rych
natychmiastowe  wykonanie  jest  niezbędne  ze  względu  na  bezpieczenó stwo  lub
koniecznosócó zapobiezżenia awarii;

4) Warunkiem  uzyskania  wynagrodzenia  za  roboty  dodatkowe  jest  uprzednie
uzgodnienie  z  Zamawiającym  ewentualnego  zakresu  tych  prac  i  wysokosóci
wynagrodzenia  za  ich  wykonanie,  a  następnie  zawarcie  aneksu  do  umowy.  Wszelkie
samoistne  dyspozycje  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru  w  tym  zakresie  będą
bezskuteczne;

5) W przypadku wystąpienia okolicznosóci powodujących zaniechanie wykonania roboó t
objętych przedmiotem umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartosócó  tych roboó t.  Zmiana ta wymaga zawarcia
aneksu do umowy;

6) W przypadku wystąpienia okolicznosóci powodujących koniecznosócó  wykonania roboó t
zamiennych w  zakresie  uzgodnionym  z  Zamawiającym,  wynagrodzenie  Wykonawcy
zostanie zmienione stosownie do zmiany wartosóci roboó t zamiennych. Zmiana ta wymaga
zawarcia aneksu do umowy;

7) Dla oszacowania wartosóci roboó t opisanych w ust. 8 pkt 4, 5 i 6 przyjęte zostaną ceny z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a w przypadku braku takich cen będą
miały  zastosowanie  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  przedmiarowania  roboó t,
obowiązujące  katalogi  nakładoó w rzeczowych oraz  ceny  robocizny,  materiałoó w  i  pracy
sprzętu  i  wysokosócó  narzutoó w  nie  wyzższe  od  wielkosóci  sórednich  publikowanych  w
wydawnictwie  „Sekocenbud”  obowiązujących  na  dzienó ,  w  ktoó rym  kalkulacja  jest
sporządzana;

9.  Wykonawca,  na  kazżde  zżądanie  Zamawiającego  ma  obowiązek  ujawnicó  kalkulację
szczegoó łową  kazżdej  pozycji  lub  wszystkich  pozycji  roboó t  w  celu  umozż liwienia  kontroli
poprawnosóci kalkulacji cen jednostkowych dla roboó t.

§ 10
1. Strony ustalają, zże Wykonawca będzie wykonywacó za pomocą podwykonawcy następujące
częsóci zamoó wienia:......................................................., natomiast pozostały zakres będzie wykonywacó
siłami własnymi.  Zamawiający dopuszcza mozż liwosócó  zmiany Podwykonawcy oraz  zakresu
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zmiana ta wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewazżnosóci – aneksu do umowy.

/W  przypadku  wykonywania  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców  ust.  1  otrzyma
brzmienie:
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1. Strony ustalają, zże Wykonawca będzie wykonywacó  cały zakres roboó t siłami własnymi bez
udziału Podwykonawcoó w. W związku z powyzższym wszystkie zawarte w niniejszej umowie
zapisy  dotyczące  podwykonawstwa  nie  mają  zastosowania.  Zamawiający  dopuszcza
mozż liwosócó  zmiany  umowy  w  zakresie  udziału  podwykonawcoó w  przy  realizacji  niniejszej
umowy  na  uzasadniony  wniosek  Wykonawcy.  Zmiana  ta  wymaga  formy  pisemnej  pod
rygorem niewazżnosóci – aneksu do umowy.
2. Do  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  roboty  budowlane
wymagana jest zgoda/akceptacja Zamawiającego.
3. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzecó  umowę
o podwykonawstwo  w zakresie  wskazanym  w §  10  ust.  1,  ktoó rej  przedmiotem są  roboty
budowlane, jest obowiązany do przedłozżenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączycó  zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresóci zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający  w terminie 14 dni od przedłozżenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty
budowlane zgłosi pisemne zastrzezżenia do tego projektu umowy niespełniającej wymaganó
okresólonych w § 10 ust. 5.
5. Umowa  o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem są  roboty  budowlane  musi  zawieracó
m.in. wskazanie:

1) zakresu roboó t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie
z tresócią ust. 1,
2) kwotę wynagrodzenia za wykonanie roboó t z zastrzezżeniem, zże nie mozże bycó  wyzższa
nizż  wskazana przez Wykonawcę w ofercie na  wykonanie tych roboó t,
3) terminu  wykonania  roboó t  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktoó ry winien uwzględniacó  terminowe wykonanie całego przedmiotu z
umowy o zamoó wienie publiczne,
4) terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia nie dłuzższy nizż  20 dni od  dnia doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
roboty budowlanej.

6. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzezżenó  do  przedłozżonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  okresólonym
w § 10  ust. 4,  uwazża się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
posówiadczoną  za  zgodnosócó  z  oryginałem  przez  przedkładającego,  kopię  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  od  przedłozżenia  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach,
o ktoó rych mowa w § 10 ust. 5.
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9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłozżonej umowy o podwykonawstwo, ktoó rej
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  okresólonym  w  §  10  ust.  8,  uwazża  się  za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
10.Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
posówiadczoną za zgodnosócó  z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umoó w na podwykonawstwo na wszelkie usługi i dostawy niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy o zamoó wienie publiczne o wartosóci mniejszej nizż  50 000
zł.
11. Zamawiający  nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  zobowiązania  wynikające  z  umowy
o podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  usługi  lub  dostawy,  podlegające  wyłączeniu,
o ktoó rym mowa w  § 10 ust. 10.
12.W przypadku, o ktoó rym mowa w  § 10 ust. 10, jezżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuzższy  nizż  20  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej, w wysokosóci okresólonej   w § 14 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.
13. Przepisy ust. 2–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiający  dokonuje  bezposóredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoó ry zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane,
lub  ktoó ry  zawarł  przedłozżoną  Zamawiającemu  umowę  o podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
15.Wynagrodzenie, o ktoó rym mowa w § 10 ust. 14, dotyczy wyłącznie nalezżnosóci powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłozżeniu  Zamawiającemu  posówiadczonej  za  zgodnosócó
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezposórednia zapłata obejmuje wyłącznie nalezżne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezżnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed  dokonaniem  bezposóredniej  zapłaty  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę
o mozż liwosóci  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadnosóci
bezposóredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin
na  zgłoszenie  pisemnych  uwag  przez  Wykonawcę  wynosi  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej
informacji.
18.W przypadku zgłoszenia uwag, o ktoó rych mowa w § 10 ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający mozże:

1) nie dokonacó  bezposóredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezżeli Wykonawca wykazże niezasadnosócó takiej zapłaty lub

2) złozżycó  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy w przypadku istnienia  zasadniczej
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wątpliwosóci  Zamawiającego  co  do  wysokosóci  nalezżnej  zapłaty  lub  podmiotu,
ktoó remu płatnosócó się nalezży lub

3) dokonacó  bezposóredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  jezżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykazże
zasadnosócó takiej zapłaty.

19.W  przypadku  dokonania  bezposóredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  o  ktoó rej  mowa w § 10 ust.  14,  Zamawiający potrąca kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezżnego Wykonawcy.
20. Koniecznosócó  wielokrotnego  dokonywania  bezposóredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu  Podwykonawcy,  o  ktoó rych  mowa  w  §  10  ust.  14,  lub  koniecznosócó  dokonania
bezposórednich  zapłat  na  sumę  większą  nizż  5%  wartosóci  niniejszej  umowy  w  sprawie
zamoó wienia publicznego mozże stanowicó podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiającego.
21.W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,  umowa  o  podwykonawstwo  podlegająca  obowiązkowi  akceptacji  przez
Zamawiającego,  ktoó rej  przedmiotem  są  roboty  budowlane   lub  kopia  umowy
o podwykonawstwo  podlegająca  obowiązkowi  przedłozżenia  Zamawiającemu,  ktoó rej
przedmiotem są dostawy lub usługi,  mozże  zawieracó  zapis  o cesji  wierzytelnosóci,  woó wczas
wynagrodzenie  nalezżne  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  będzie  wypłacane
bezposórednio  przez  Zamawiającego  i  potrącane  odpowiednio  z  nalezżnosóci  Wykonawcy,
Podwykonawcy  oraz  ewentualnych  dalszych  Podwykonawcoó w.  W  takim  przypadku  do
umowy o podwykonawstwo nie mają zastosowania przepisy § 10 ust. 20.
22.Warunkiem  uruchomienia  płatnosóci,  o  ktoó rej  mowa  w  §  10  ust.  14  i  21,  na  rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest przedłozżenie przez niego Zamawiającemu
wraz  z  kopią  faktury  potwierdzonej  za  zgodnosócó  z  oryginałem  przez  odpowiednio
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę (podmiot wystawiający fakturę):

1) protokołu  odbioru  roboó t  albo  potwierdzenia  odbioru usług  lub  dostaw  między
Wykonawcą, a Podwykonawcą oraz ewentualnym dalszym Podwykonawcą ,

2) zestawienia  rzeczowo-ilosóciowo-finansowego  wykonanych roboó t  zgodne  w swej
tresóci z zestawieniem, o ktoó rym mowa w § 13 ust. 4 i 5 niniejszej umowy.

23. Realizacja częsóci umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia
Wykonawcy  z  odpowiedzialnosóci  ani  obowiązkoó w  wynikających  z  umowy.  Wykonawca
odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawcoó w lub dalszych Podwykonawcoó w jak
za działania własne.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo zżądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposoó b wadliwy, niezgodny
z umową lub przepisami.
25. Jakakolwiek  zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  albo  rezygnacja
z Podwykonawcy wykonującego umowę o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty
budowlane wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
26. Jezżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  ktoó rego  zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  okresólonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo
zamoó wienó  publicznych,  w celu  wykazania  spełniania  warunkoó w udziału w postępowaniu,
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wykonawca jest obowiązany wykazacó zamawiającemu, zże proponowany inny podwykonawca
lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  nizż  podwykonawca,  na
ktoó rego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamoó wienia.
27.Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamoó wienia,  o ile są
znane, podacó  nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoó w i osoó b
do  kontaktu z nimi,  zaangazżowanych w takie  roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia
zamawiającego  o wszelkich  zmianach  danych,  o  ktoó rych  mowa  w  zdaniu  pierwszym,
w trakcie  realizacji  zamoó wienia,  a  takzże  przekazuje  informacje  na  temat  nowych
podwykonawcoó w,  ktoó rym  w poó zóniejszym  okresie  zamierza  powierzycó  realizację  roboó t
budowlanych.
28. Jezżeli  powierzenie podwykonawcy wykonania częsóci  zamoó wienia na roboty budowlane
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  wykonawca  na  zżądanie  zamawiającego  przedstawia
osówiadczenie,  o  ktoó rym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamoó wienó  publicznych,
lub osówiadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego
podwykonawcy.
29. Jezżeli  zamawiający  stwierdzi,  zże  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy
wykluczenia,  o  ktoó rych  mowa  w  ustawie  Prawo  zamoó wienó  Publicznych  i  wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkoó w Zamoó wienia wykonawca obowiązany jest zastąpicó  tego
podwykonawcę  lub  zrezygnowacó  z  powierzenia  wykonania  częsóci  zamoó wienia
podwykonawcy.
30. Przepisy § 10 ust. 28 i 29 stosuje się wobec dalszych podwykonawcoó w.

§ 11.
1. Wykonawca  wnioó sł  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  na  poczet  nalezżytego
wykonania  umowy  w  wysokosóci  9  % ceny  całkowitej  brutto  podanej  w  ofercie,  tj.
w wysokosóci ……………..zł w formie .…………... na okres .……………........................ .
2. Zamawiający zwroó ci zabezpieczenie nalezżytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoó wienia i uznania przez Zamawiającego za nalezżycie wykonane.
3. Zabezpieczenie wniesione z tytułu rękojmi za wady w wysokosóci  …………zł stanowiącej
30 % wysokosóci  zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy,  w formie …………..  zostanie
zwroó cone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Jezżeli okres na jaki ma zostacó  wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie  kroó tszy  nizż  5  lat  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  przedłuzżenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpoó zóniej na 30 dni przed upływem
terminu  wazżnosóci  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  nizż
w pieniądzu.  W  przypadku  niewniesienia  przez  Wykonawcę  przedłuzżenia  lub  nowego
zabezpieczenia  Zamawiający  zmieni  formę zabezpieczenia  na  zabezpieczenie  w pieniądzu
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie poó zóniej nizż
w ostatnim dniu wazżnosóci dotychczasowego zabezpieczenia.
5. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  koniecznosócó  przedłuzżenia  terminu  realizacji  zamoó wienia,
Wykonawca  przed  podpisaniem  aneksu  lub  najpoó zóniej  w  dniu  jego  podpisywania,
zobowiązany jest do przedłuzżenia terminu wazżnosóci wniesionego zabezpieczenia nalezżytego
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wykonania umowy, albo jesóli  nie jest to mozż liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  mozże  dokonacó  zmiany  formy  zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o ktoó rych mowa w specyfikacji istotnych warunkoó w zamoó wienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi bycó  dokonana z zachowaniem ciągłosóci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosóci.

7. Jezżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w
postaci utraty lub obnizżenia przyznanego mu dofinansowania ze sórodkoó w Unii Europejskiej
na  realizację  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  naprawienia  szkody  w
pełnej wysokosóci, w szczegoó lnosóci do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokosóci
odpowiadającej kwocie utraconego dofinansowania.

§ 12.
1. Warunki  odpowiedzialnosóci  Wykonawcy  z  tytułu  gwarancji  jakosóci  szczegoó łowo
okresólone zostały w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony postanawiają, izż  odpowiedzialnosócó  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu  umowy, w  tym  zastosowane  materiały  i  urządzenia, udzielana  jest  na  okres
roó wny okresowi gwarancji jakosóci  udzielanej przez Wykonawcę, tj.  na okres ….....  miesięcy
licząc  od  podpisania  protokołu  odbioru  konó cowego  całego  przedmiotu  zamoó wienia,
z zastrzezżeniem ust. 4.

3. Pozostałe warunki rękojmi za wady fizyczne są zgodne z Kodeksem cywilnym.

4. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze konó cowym bieg okresu rękojmi rozpoczyna
się  w  dniu  następnym  licząc  od  daty  potwierdzenia  usunięcia  wad  stwierdzonych   przy
odbiorze konó cowym przedmiotu zamoó wienia lub od daty wymiany materiałoó w lub urządzenó .

5. Wykonawca  w  dniu  odbioru  konó cowego  przedmiotu  umowy  złozży  Zamawiającemu
odrębny dokument – tzw. osówiadczenie gwarancyjne według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy.

6. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  udziału  w  corocznych  bezpłatnych  przeglądach
w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej
okresu gwarancyjnego.

7. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadza  się  komisyjnie  przy  udziale  upowazżnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy.
Z  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  jest  protokoó ł  przeglądu  gwarancyjnego.
Nieobecnosócó  Wykonawcy nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,  a  Zamawiający  jest
woó wczas  zobowiązany  przesłacó  Wykonawcy  protokoó ł  przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z
wezwaniem  do  usunięcia  stwierdzonych  wad  gwarancyjnych  w  okresólonym  przez
Zamawiającego terminie.
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8. Przeglądy  gwarancyjne  polegają  na  ocenie  stanu  technicznego  przedmiotu  umowy
i ocenie jakosóci wykonanych roboó t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakosóci.

9. Jezżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad ujawnionych w okresie  rękojmi  i  gwarancji  jakosóci
w okresólonym przez Zamawiającego terminie,  uwzględniającym mozż liwosóci  techniczne lub
technologiczne  dotyczące  usunięcia  wady,  Zamawiający,  po  uprzednim  zawiadomieniu
Wykonawcy,  jest  uprawniony  do zlecenia  usunięcia  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbiory gwarancyjne  będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych,  w okresie
rękojmi  i okresie  gwarancji  jakosóci  w  ciągu  30  dni  przed  upływem  odpowiednio  okresu
gwarancji jakosóci, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych roboó t związanych z usunięciem
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakosóci.

11. Odbiory  gwarancyjne  będą  dokonywane  komisyjnie  przy  udziale  upowazżnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  upowazżnionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

12. Odbioó r  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem  usunięcia  wad,  sporządzonym
po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakosóci. 

13. Nie  poó zóniej  nizż  w  ostatnim  dniu  obowiązywania  gwarancji  jakosóci  i  rękojmi  zostanie
przeprowadzony  odbioó r  pogwarancyjny.  Odbioó r  pogwarancyjny  słuzży  potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakosóci i potwierdzeniu
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązkoó w wynikających z niniejszej mowy. 

14. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokoó ł odbioru ostatecznego.

15. Jezżeli  podczas  odbioru pogwarancyjnego  okazże  się,  zże  nie  zostały  usunięte  wszystkie
wady,  co skutkuje  niemozż liwosócią  uzżytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  bądzó  jego
częsóci,  Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  do  niezwłocznego  usunięcia  wad.  Wykonawca
zobowiązany jest w takim wypadku do powiadomienia Zamawiającego na pisómie o usunięciu
wad a Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia wyznacza
nowy termin odbioru pogwarancyjnego. Odbiory pogwarancyjne mogą bycó  przeprowadzane
wielokrotnie azż  do czasu, gdy Wykonawca usunie wszelkie stwierdzone poprzednio wady.

§ 13.
1. Zamawiający  dopuszcza  częsóciowe  fakturowanie  (nie  częsóciej  nizż  raz  na  kwartał)
wykonanych roboó t, stosownie do stanu ich zaawansowania i w kwocie wyliczonej w oparciu o
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, w sumarycznym wymiarze wszystkich faktur
częsóciowych do    90 % wartosóci całosóci zamoó wienia.
2. Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktur  VAT
wystawionych przez Wykonawcę, po podpisaniu kazżdego odrębnego protokołu odbioru roboó t
(częsóciowego lub konó cowego) przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru, na
kwotę  ustaloną  w  dołączonym  do  faktury  zestawieniu  wartosóci  wykonanych  roboó t
sporządzonym przez Wykonawcę.
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3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
konó cowej VAT wystawionej  przez Wykonawcę,   w oparciu o protokoó ł  odbioru konó cowego
przedmiotu zamoó wienia, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartosóci
wszystkich wykonanych roboó t budowlanych sporządzonym przez Wykonawcę, pomniejszoną
o dokonane uprzednio zapłaty częsóciowe. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca mozże
wystawicó  fakturę konó cową  na pozostałe do zapłaty wynagrodzenie po dokonaniu odbioru
konó cowego przedmiotu umowy i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na jego uzżytkowanie.
4. Zapłata w/w faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z kompletem
dokumentoó w,  o ktoó rych mowa w § 13 ust.  5  przez Zamawiającego,  na konto Wykonawcy,
z zastrzezżeniem  §  6,  §  10  i  §  14  ust.  3,  na  podstawie   podpisanych  przez
Zamawiającego/Przedstawiciela  Zamawiającego  protokołoó w  częsóciowych  odbioroó w  roboó t
oraz  protokołu  odbioru  konó cowego. Datą  zapłaty  jest  dzienó  obciązżenia  rachunku
Zamawiającego.
5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączycó  szczegoó łowe rozliczenie wykonanych
roboó t,  a  w  przypadku  zatrudniania  Podwykonawcoó w,  w  tym  roó wniezż  dalszych
Podwykonawcoó w,  w  szczegoó łowym  rozliczeniu  winno  znajdowacó  się  roó wniezż  rozliczenie
rzeczowo-ilosóciowe-finansowe  wykonanych  roboó t  budowlanych,  usług  i  dostaw  przez
Podwykonawcę(-oó w)  lub  dalszego  Podwykonawcę  (-oó w),  z  rozbiciem  na  poszczegoó lnych
Podwykonawcoó w  lub  dalszych  Podwykonawcoó w.  Kwoty  wskazane  w  rozliczeniu  jako
wynagrodzenie nalezżne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom winny bycó zgodne z
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami  i nie mogą bycó  wyzższe nizż  wskazane w
umowie o podwykonawstwo. Rozliczenie musi bycó  sprawdzone przez inspektora nadzoru  i
zatwierdzone przez Zamawiającego. Do rozliczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączycó
dowody zapłaty wynagrodzenia nalezżnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Ponadto w przypadku umoó w o podwykonawstwo, ktoó rych przedmiotem są roboty budowlane
wraz  z  fakturą  Wykonawca  zobowiązany  jest  złozżycó  roówniezż  protokoó ł  odbioru  roboó t
podpisany  przez  podwykonującego  i odbierającego  roboty,  a  w  przypadku  braku  takiego
protokołu Zamawiający uzna jakosócó  roboó t wykonanych przez Podwykonawcoó w lub dalszych
Podwykonawcoó w  na  podstawie  protokołu  odbioru  roboó t  dokonanego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i szczegoó łowego rozliczenia, o ktoó rym mowa wczesóniej.  
6. Bieg  terminu  płatnosóci  faktury  rozpoczyna  się  z  dniem  dostarczenia  kompletu
dokumentoó w o ktoó rych mowa w ust. 5.
7. Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  odbiorach  wykonanych  roboó t.

§ 14.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez ktoó rąkolwiek ze stron z
przyczyn, za ktoó re odpowiedzialnosócó  ponosi Wykonawca - w wysokosóci  10% łącznego
wynagrodzenia umownego netto, o ktoó rym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za opoó zónienie w wykonaniu całosóci przedmiotu umowy, w terminie o ktoó rym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosóci 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego
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netto,  o  ktoó rym  mowa  w  §  9  ust.  1  niniejszej  umowy,  za kazżdy  rozpoczęty  dzienó
opoó zónienia;

3) w przypadku niezłozżenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie zżądanego przez Zamawiającego osówiadczenia,  o ktoó rym mowa w § 7 ust.  2
niniejszej  umowy,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących
wskazane w § 7 ust.  1 niniejszej umowy czynnosóci,  w wysokosóci  500,00 zł za kazżdy
przypadek,
4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej  zapłaty wynagrodzenia  nalezżnego
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  w  wysokosóci  0,1  %  łącznego
wynagrodzenia netto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za kazżdy rozpoczęty
dzienó  opoó zónienia, 
5) z tytułu nieprzedłozżenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokosóci 3000
złotych za kazżdą nieprzedłozżoną umowę lub jej zmianę, 
6) z  tytułu  nieprzedłozżenia  posówiadczonej  za  zgodnosócó  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej  zmiany w wysokosóci  w wysokosóci  1000 złotych za kazżdą
nieprzedłozżoną kopię umowy lub jej zmiany,

7) z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są dostawy
lub usługi w zakresie terminu zapłaty zgodnego z § 10 ust. 12 w wysokosóci 500 zł za
kazżdy rozpoczęty dzienó  opoó zónienia,  liczony od upływu wyznaczonego  terminu,
8) za opoó zónienie w usunięciu wad,  w tym wymianę rzeczy na nową wolną od wad,
stwierdzonych  przy  odbiorze  konó cowym  lub  ujawnionych  w okresie  gwarancji  lub
rękojmi  albo  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  ostatecznego,  czyli  przed  upływem
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokosóci 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego
netto,  o  ktoó rym  mowa  w  §  9  ust.  1  niniejszej  umowy,  za  kazżdy  rozpoczęty  dzienó
opoó zónienia, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie
umowy  przez  ktoó rąkolwiek  ze  stron  z przyczyn,  za  ktoó re  ponosi  odpowiedzialnosócó
Zamawiający  –  w  wysokosóci  10%  łącznego  wynagrodzenia  umownego  netto,  o  ktoó rym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o ktoó rych mowa w §
15 ust. 1 pkt 1 ,  § 15 ust. 2 pkt 1, § 15 ust. 5 pkt 1, pkt 3.

3.   Niniejszym  Wykonawca  wyrazża  zgodę,  by  naliczane  kary  umowne  były  potrącane  z
nalezżnosóci  za  wykonane  prace.  Nalezżnosócó  z  tytułu  kary  umownej  staje  się  wymagalna  z
dniem  zapłaty  przez  Zamawiającego  całosóci  lub  częsóci  wynagrodzenia  wynikającego  z
niniejszej umowy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzicó  odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokosóci
szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezżeli szkoda przewyzższy wysokosócó kar umownych.

5. Zamawiający mozże usunącó, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
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6.  W  przypadku  pisemnego  uzgodnienia  zmiany  terminoó w  realizacji  kara  umowna  za
przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy będzie liczona od nowych terminoó w.

7.  Kary  umowne,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  pkt  8  naliczane  odrębnie  nie  mogą
przekroczycó  10% łącznego  wynagrodzenia umownego netto, o ktoó rym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15.
 1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących

okolicznosóciach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznosóci powodującej, zże wykonanie umowy

nie lezży w interesie publicznym, czego nie mozżna było przewidziecó  w chwili zawarcia
umowy  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  mozże  zagrozicó  istotnemu  interesowi
bezpieczenó stwa  panó stwa  lub  bezpieczenó stwu  publicznemu.  W  takim  wypadku
Wykonawca  mozże  zżądacó  jedynie  wynagrodzenia  nalezżnego  mu z  tytułu  wykonania
częsóci umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku mozże nastąpicó w terminie 30
dni od powzięcia wiadomosóci o powyzższych okolicznosóciach;

2) Wykonawca  w terminie  30  dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy nie  rozpoczął
roboó t  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich,  pomimo  wezwania
Zamawiającego złozżonego na pisómie;

3) Wykonawca przerwał z przyczyn lezżących po jego stronie realizację roboó t i przerwa ta
trwa dłuzżej nizż  14 dni;

4) Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami
przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiającego lub inspektora nadzoru,

5) Nastąpił  upadek  zabezpieczenia  nalezżytego  wykonania  umowy  w  trakcie  realizacji
umowy z przyczyn lezżących po stronie Wykonawcy,

6) W  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku
Wykonawcy lub jego znacznej częsóci;

7) wystąpi  koniecznosócó  wielokrotnego  dokonywania  bezposóredniej  zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  o ktoó rych mowa w § 10 ust.  14,  lub
koniecznosócó  dokonania  bezposórednich  zapłat  na  sumę  większą  nizż  5%  wartosóci
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy, jezżeli:
1) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur,  mimo  dodatkowego

wezwania  w terminie  60 dni  od upływu terminu na  zapłatę  faktur,  okresólonego w
niniejszej umowie;

2) Zamawiający  odmawia,  bez  uzasadnionej  przyczyny,  odbioru  roboó t  lub  odmawia
podpisania protokołu odbioru roboó t - odstąpienie od umowy w tym przypadku mozże
nastąpicó w terminie 30 dni od powzięcia wiadomosóci o powyzższej okolicznosóci.
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem
w następujących okolicznosóciach:

1) Wykonawca nie kontynuuje roboó t, pomimo wezwania Zamawiającego złozżonego na
pisómie;

2) Wykonawca przerwał z przyczyn lezżących po jego stronie realizację roboó t i przerwa
ta trwa dłuzżej nizż  14 dni;

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami 
przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

4.  Odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  1  lub  2  lub  osówiadczenie  o
rozwiązaniu  umowy  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  2  lub  3  mozże  zostacó  złozżone  przez
Zamawiającego lub Wykonawcę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomosóci (informacji) o
powyzższych okolicznosóciach i  winno zawieracó  uzasadnienie oraz winno nastąpicó  w formie
pisemnej pod rygorem niewazżnosóci takiego osówiadczenia.

5. Zamawiający mozże rozwiązacó  umowę, ze skutkiem natychmiastowym, jezżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okolicznosóci:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zamoó wienó  publicznych;

2)  wykonawca w chwili  zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z  postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

3)  Trybunał  Sprawiedliwosóci  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury
przewidzianej  w art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  zże panó stwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, ktoó re ciązżą na nim na mocy Traktatoó w, dyrektywy
2014/24/UE  i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  zże  zamawiający  udzielił
zamoó wienia z naruszeniem przepisoó w prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o ktoó rym mowa w ust. 5, wykonawca mozże zżądacó  wyłącznie wynagrodzenia
nalezżnego z  tytułu wykonania  częsóci  umowy.  Osówiadczenie  o  rozwiązaniu  umowy  winno
zawieracó  uzasadnienie  oraz  winno  nastąpicó  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  niewazżnosóci
takiego osówiadczenia. Kara umowna z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w
ust. 5 pkt 1 lub pkt 3 nie przysługuje zżadnej z stron.  

7.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  rozwiązania  umowy,  Wykonawcę  oraz
Zamawiającego obciązżają następujące obowiązki szczegoó łowe:

1)  w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  lub  rozwiązania  umowy,
Wykonawca  przy  udziale  Inspektora  nadzoru sporządzi  szczegoó łowy  protokoó ł
inwentaryzacji  roboó t  w  toku,  według  stanu  na  dzienó  odstąpienia  lub  rozwiązania
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej  strony, z winy ktoó rej nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązania
umowy;
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3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jezżeli
odstąpienie  od  umowy  lub  rozwiązanie  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  ktoó re
Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwłocznie, najpoó zóniej w terminie 30 dni, uprzątnie teren budowy.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za ktoó re
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosóci, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

1)  dokonania  odbioru  roboó t  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,
ktoó re  zostały  wykonane  po  cenach  przedstawionych  w  harmonogramie  rzeczowo-
terminowo-finansowym ;

2) przejęcia od Wykonawcy pod swoó j dozoó r terenu budowy.

9.  Sposoó b  obliczenia  nalezżnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  częsóci
umowy będzie następujący:

1) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w zakresie całego elementu roboó t,
nastąpi  odliczenie  wartosóci  tego  elementu  od  ogoó lnej  wartosóci  przedmiotu
zamoó wienia;

2) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w zakresie częsóci roboó t  z danego
elementu,  obliczenie  wykonanej  częsóci  tego  elementu  nastąpi  na  podstawie,
szczegoó łowej  kalkulacji  przygotowanej  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonych  przez
inspektora  nadzoru  i  Zamawiającego  przy  uwzględnieniu  danych  zawartych  w
harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym.

§ 16.
W  związku  z  realizacją  umowy  w  ramach  projektu  współfinansowanego  ze  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na  lata  2014-2020  dla  osi  priorytetowej:  V.  Ochrona  środowiska  i  efektywne
wykorzystywanie  zasobów  dla  działania  :  5.1.  Gospodarka  wodno-ściekowa  dla
poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT, Wykonawca:

1) osówiadcza, zże udziela Instytucjom zaangazżowanym we wdrazżanie i kontrolę realizacji
projektoó w  finansowanych  ze  sórodkoó w  Unii  Europejskiej,  w  szczegoó lnosóci  Urzędowi
Marszałkowskiemu w Katowicach prawa wglądu we wszystkie  dokumenty związane z
realizacja   umowy,  w  tym  dokumentoó w  finansowych  objętych  przedmiotową  umową,
przez cały okres ich przechowywania;
2) osówiadcza, zże w/w dokumenty będą przechowywane przez:  …………….. pod adresem
ul. ……………….. ;
3)  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentacji  związanej  z  realizacją
przedmiotowej    umowy  przez  okres  wynikający  z  umowy  o  dofinansowanie.
Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  terminie  przechowywania.  Wykonawca  ma
sówiadomosócó, zże okres trwałosóci Projektu  wynosi 5 lat. 
4)  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentacji  w  oryginałach  albo  kopiach
posówiadczonych  za  zgodnosócó  z  oryginałem  przechowywanych  na  powszechnie
uznawanych  nosónikach  danych,  w  sposoó b  zapewniający  jej  dostępnosócó,  poufnosócó  i
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bezpieczenó stwo;
5)  w  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentoó w  oraz  w  przypadku
zawieszenia  lub zaprzestania  działalnosóci  przed terminami,  o  ktoó rych mowa w pkt  3,
zobowiązuje  się  pisemnie  poinformowacó  Zamawiającego  o  miejscu  przechowywania
dokumentoó w związanych z przedmiotową umową w terminie miesiąca przed zmianą tego
miejsca.

§ 17.
Zmiana  postanowienó  zawartej  umowy  mozże  nastąpicó  za  zgodą  obydwu  Stron  wyrazżoną
w formie  pisemnej  pod  rygorem  niewazżnosóci  takiej  zmiany,  jedynie  na  podstawie
okolicznosóci, o ktoó rych mowa w  niniejszej umowie oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamoó wienó  publicznych.

§ 18. 
Strony mogą dochodzicó  odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie
pokrywają poniesionej szkody.

§ 19.
1.  Integralną częsócią niniejszej umowy stanowią:
1) gwarancja jakosóci,
2) klauzula informacyjna,
3) pismo akceptujące- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
4) oferta Wykonawcy,
5) SIWZ.

2. Umowę  tworzą  następujące  dokumenty,  ktoó re  dla  celoó w  interpretacji  będą  miały
pierwszenó stwo zgodnie z następującą kolejnosócią:
1) umowa,
2) SIWZ  oraz  odpowiedzi  i  informacje  udzielone  przez  Zamawiającego  na  pytania

Wykonawcoó w, dotyczących wyjasónienó  tresóci SIWZ,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboó t budowlanych,
5) oferta Wykonawcy.

§ 20.
Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do realizacji
zadania.

§ 21.
Wierzytelnosóci wynikające z niniejszej umowy nie mogą bycó  zbywane w drodze cesji chyba,
zże Zamawiający na pisómie wyrazi na to zgodę, z zastrzezżeniem § 10 ust.21 niniejszej umowy.

§ 22.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy wskazane w §
3.

§ 23.
1. Strony niniejszej umowy osówiadczają, zże przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia
2016 r.,  w sprawie  ochrony  osoó b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”).

2. Jezżeli  w trakcie realizacji  umowy wystąpi  koniecznosócó  powierzenia danych osobowych,
strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.

3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy
i nie będą  przekazywane  do  dalszego  przetwarzania  bez  zgody  drugiej  strony,
z zastrzezżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.

4. Integralną  częsócią  umowy  jest  klauzula  informacyjna  stanowiąca  załącznik  nr  2  do
niniejszej  umowy,  obowiązująca  o ile  stroną  umowy  jest  osoba  fizyczna  w  rozumieniu
przepisoó w RODO.

§ 24.
Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem własóciwym ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 25.
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla
Zamawiającego.

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy

GWARANCJA  JAKOSŚCI  ROBOŚ T

dotyczy przedmiotu zamówienia  publicznego 
pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz

Górny, gmina Popów”

Uprawnionym  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  jakosóci  jest  Gmina  Popoó w  zwana  dalej
Zamawiającym.

Gwarantem jest  ………………………………………………. (nazwa, adres) będący Wykonawcą.

Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całosócó  przedmiotu umowy nr ………………….. z dnia …………
na zadaniu:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny,
Wąsosz Górny, gmina Popów”.

1.2 Gwarant osówiadcza i zapewnia Zamawiającego, zże cały przedmiot umowy, o ktoó rym mowa
w pkt 1.1 zostanie wykonany prawidłowo, zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją
techniczną i dokumentacją projektową, a takzże z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie
obowiązującymi  zasadami  wiedzy  technicznej,  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązującymi
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą
gwarancję  Gwarant  przyjmuje  na  siebie  wszelką  odpowiedzialnosócó  za  cały  przedmiot
zamoó wienia okresólony  w  umowie, w  tym  takzże  za  roboty  i  częsóci  zrealizowane  przez
Podwykonawcoó w.  Gwarant  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  realizację
wszystkich zobowiązanó , o ktoó rych mowa w pkt 2.2.

1.3 Termin gwarancji jakosóci na cały przedmiot zamoó wienia,  w tym zastosowane materiały i
urządzenia,  wynosi ……… miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru konó cowego, a w
przypadku wystąpienia wad przy odbiorze konó cowym bieg okresu gwarancji  rozpoczyna się
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
konó cowym  przedmiotu  zamoó wienia  lub  od  daty  wymiany  materiałoó w  lub  urządzenó .
Zamawiający  mozże  dochodzicó  roszczenó  z  tytułu gwarancji  takzże  po upływie  w/w okresu,
jezżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

1.4 W przypadku usunięcia przez Gwaranta  istotnej  wady lub wykonania  wadliwej częsóci
roboó t  na  nowo,  termin  gwarancji  dla  tej  częsóci/elementu  biegnie  na  nowo  od  chwili
wykonania roboó t lub usunięcia wad i trwa ……….. miesięcy,
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1.5  Ilekrocó w niniejszej gwarancji jakosóci jest mowa o wadzie nalezży przez to rozumiecó wadę
fizyczną, o ktoó rej mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu Cywilnego polegająca w szczegoó lnosóci na
zmniejszeniu funkcjonalnosóci  rzeczy,  jej  wartosóci  uzżytkowej,  technicznej  lub estetycznej,  a
takzże  niezgodnosócó  rzeczy  z  postanowieniami  umowy  i  najlepszą  wiedzą  Gwaranta  oraz
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

Obowiązki i uprawnienia stron
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest
uprawniony do:
a) zżądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w
zakres przedmiotu umowy była juzż  dwukrotnie naprawiana – do zżądania wymiany tej rzeczy
na nową wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) zżądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego poniesione straty, w wyniku szkody
jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;
d) zżądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymiany rzeczy na
nową wolną od wad w wysokosóci 0,1% całosóci wynagrodzenia netto okresólonego w § 9 ust. 1
umowy za kazżdy rozpoczęty dzienó  opoó zónienia.
e) zżądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na
wolne od wad w wysokosóci przewyzższającej kwotę kary umownej, o ktoó rej mowa w lit. d).

2.2  W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  umowy  Gwarant  jest
zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia zżądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie  wady  mozże  nastąpicó  roó wniezż  poprzez  wymianę  rzeczy  wchodzącej  w  zakres
przedmiotu umowy na wolną od wad;
b)  terminowego  spełnienia  zżądania  Zamawiającego  dotyczącego  nieodpłatnej  wymiany
rzeczy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o ktoó rym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zapłaty kary umownej, o ktoó rej mowa w punkcie 2.1.d);
e) zapłaty odszkodowania, o ktoó rym mowa w punkcie 2.1.e).
Jezżeli  kary  umowne  nie  pokryją  szkody  w  całosóci,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokosóci, na warunkach ogoó lnych.

2.3.  Ilekrocó  w  postanowieniach  niniejszej  Gwarancji  lub  umowy  jest  mowa  o  „usunięciu
wady” nalezży przez to rozumiecó  roówniezż  wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu
umowy na wolną od wad.
 
Przeglądy gwarancyjne
3.1  Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający,
zawiadamiając  o  nim  Gwaranta  na  pisómie,  z  co  najmniej  14  dniowym  wyprzedzeniem.
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3.2 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.3  Jezżeli  Gwarant  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  i  miejscu  dokonania
przeglądu  gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało
zżadnych ujemnych skutkoó w dla wazżnosóci i skutecznosóci ustalenó  dokonanych przez komisję
przeglądową.

3.4 Z kazżdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegoó łowy Protokoó ł Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej  dwoó ch egzemplarzach,  po jednym dla Zamawiającego i  dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosóci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie
przesóle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

Tryby usuwania wad
Zakłada się następującą klasyfikację wad:

4.1 Istotne wady.
Istotne wady oznaczają  wszystkie  wady i  usterki  powodujące  zakłoó cenia  w prawidłowym
funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

4.2 Pozostałe wady.
Za  pozostałe  wady  uznawane  będą  wszystkie  wady  i  usterki  nie  powodujące  zakłoó cenia
w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

4.3 W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie
14 dni od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, jezżeli będzie to mozż liwe technicznie lub w
innym  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  uwzględniającym technologię  usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej. 

4.4 Usunięcie wad uwazża się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu
odbioru prac z usuwania wad. W protokole tym strony potwierdzają takzże termin usunięcia
wad.

4.5   Jezżeli  Gwarant nie  wypełni  obowiązku  usunięcia  wady  w  uzgodnionym  terminie
Zamawiający  będzie  upowazżniony  do  zlecenia  usunięcia  wady  podmiotowi  trzeciemu,  a
Gwarant zostanie obciązżony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnienó  wynikających z
tytułu gwarancji jakosóci i rękojmi za wady.

Komunikacja
5.1 Wszelką korespondencję do:
a) Zamawiającego nalezży wysyłacó na adres:
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Gmina  Popów z  siedzibą  w  Zawadach  przy  ulicy  Częstochowskiej  6,  42-110  Popoó w  z
dopiskiem: 
dotyczy  "Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  części  miejscowości  Wąsosz  Dolny,
Wąsosz Górny, gmina Popów”

b) Gwaranta nalezży wysyłacó na adres:

………………………………………………………………………………………………………
       
z dopiskiem:  dotyczy "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz
Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”

O  zmianach  powyzższych  danych  adresowych  strony  obowiązane  są  informowacó  się
niezwłocznie, jednak nie poó zóniej nizż  7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres, za skutecznie doręczoną.

5.2 Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złozżenia wniosku o  upadłosócó  lub
likwidację powiadomicó na pisómie o tym fakcie Zamawiającego.

Postanowienia końcowe
6.1  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Gwarancją  zastosowanie  mają  odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegoó lnosóci kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoó wienó  publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosóci jest integralną częsócią umowy i stanowi załącznik  nr 1 do
niej.

6.3  Wszelkie  zmiany  niniejszej  Gwarancji  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
niewazżnosóci. 

Podpisy i pieczęcie 
w imieniu Gwaranta (Wykonawcy)

Załącznik  nr 2 do umowy
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Klauzula informacyjna
z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogoó lne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Przetwarzanie  danych  osobowych  związane  jest  z  prowadzonym  przez  Zamawiającego
postępowaniem  o  udzielenie  zamoó wienia  publicznego pn. „Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, zże:

1. Administratorem danych osobowych jest  Woó jt  Gminy Popoó w z siedzibą  Zawady  ul.
Częstochowska 6 42-110 Popoó w .

2. kontakt inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: ug@gminapopow.pl .
3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust. 1  lit.  b  RODO  w

celu realizacji zamoó wienia publicznego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  ktoó rym  udostępniona
zostanie  dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamoó wienia  publicznego  lub
dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w
szczegoó lnosóci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoó wienó  publicznych, ustawy
z dnia 6 wrzesónia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  oraz  archiwizowane  przez  okres  wynikający
z obowiązujących przepisoó w prawa, a w szczegoó lnosóci ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.  Prawo zamoó wienó  publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministroó w z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoó w
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwoó w zakładowych, a
takzże umowy o dofinansowanie ze sórodkoó w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Wojewoó dztwa  SŚ ląskiego  na  lata  2014-2020,  w  tym  przez
okres niezbędny do dochodzenia roszczenó .

6. Obowiązek podania  przez  Panią/Pana danych osobowych bezposórednio Pani/Pana,
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  okresólonym  w  przepisach  ustawy
z dnia 29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamoó wienó  publicznych,  związanym  z  udziałem
w postępowaniu  o  udzielenie  zamoó wienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
okresólonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoó wienó
publicznych.

7. W  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposoó b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:
a) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących,
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*,

c) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  zżądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezżeniem przypadkoó w, o ktoó rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  Pani/Pan,  zże  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktoó rym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

* Wyjaśnienie:  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w
zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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