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zawarta w dniu
2020 roku w Łomiankach pomiędzy Gminą łomianki z siedzibą
w Łomiankach, ul. Warszawska 115 reprezentowaną przez Małgorzatę Żebrowską Piotrak
Burmistrza łomianek, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 118-17-68-394
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
-

-

siedzibą

w
przy ulicy
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS”
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
NIP
reprezentowanym przez
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko)
działającym pod
firmą
z siedzibą w
przy ulicy
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
regon
W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym RZP.271.. ..2020 w trybie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Prawo zamówień
publicznych została zawarta umowa o następującej treści:
[przedmiot umowy]
Przedmiotem umowy jest Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy łomianki
Etap I w ramach zadania. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy
Łomianki” zad. 2015/18, na które Rada Miejska przeznaczyła środki finansowe w roku 2020
w budżecie Gminy Dział 900 Rozdział 90015 paragraf 6050.
—

—
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2.
3.

4.

Do SIWZ

[postanowienia wstępne]
Wykonawca przystępujący do przetargu przed podpisaniem umowy powinien dołożyć
należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem
faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 14 dni od zawarcia umowy.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności
ustawy prawo budowlane, prawo energetyczne i ustawy o drogach publicznych,
przepisami bhp. i p.poż), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także
z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakości.
Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

5.

6.

7.
8.

Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania
parametrów użytkowych
przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach
i lokalizacji w pasie drogowym.
• ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj.
z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do
ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
W przypadku, gdy w STWiOR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu
zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim
przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany
w celach informacyjnych.
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz
zastosowanych materiałów.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą
ustawą oraz innym pracownikom. które Zamawiający wskaże w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

[termin realizacji]
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie
dni poczynając od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia
2. Roboty budowlane zostaną wykonane i zakończone podpisaniem przez Strony
bezusterkowym protokołem odbioru robót.
....

[wprowadzenie na budowę]
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z terenami przyległymi bezpośrednio,
mającymi wpływ na realizację przedmiotu umowy protokolarnie w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

1.

2.

3.
4.
5.

[teren budowy]
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt teren budowy, strzec
mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy w okresie realizacji zamówienia.
Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on,
aż do chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność
na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych.
Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały,
odpady i niepotrzebne urządzenia do wywozu utylizacji na koszt własny.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym
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1.
2.

1.
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przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane
oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.
W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy wraz
z terenami przyległymi bezpośrednio, mającymi wpływ na realizację przedmiotu umowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.
[przekazanie dokumentacji]
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację oraz Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu zawarcia umowy.
W dniu zawarcia umowy kierownik budowy zobowiązany jest wypełnić i podpisać
oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dostarczyć aktualne
zaświadczenie przynależności do izby samorządu zawodowego i kopię uprawnień.
[materiały, maszyny, urządzenia]
Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą
być fabrycznie nowe.
Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą
posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności,
certyfikaty, itp.).
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną
wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności. atestami, certyfikatami, krajowymi ocenami
technicznymi.
[wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót wynosi: netto
PLN (słownie
)„ plus 23% podatek
VAT
(słownie
złotych:
PLN
)„ co łącznie stanowi kwotę brutto
(słownie złotych

1.

2.
3.
4.

[rozliczenie przedmiotu umowy]
Wynagrodzenie, o którym mowa w S płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie
bezusterkowego protokołu podpisanego przez obie strony.
Na fakturze należy podać należność netto i brutto przedmiotu zamówienia.
Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115,
05-092 Łomianki NIP 118-17-68-394.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3

5. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone „Mechanizmem Podzielnej Płatności,
1o
[podwykonawcy)
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane
przez Podwykonawców.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 54 roboty budowlane,
zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany o treści zgodnej z projektem
umowy.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niego w formie
pisemnej zastrzeżenia, w przypadku, gdy:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.
6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa
się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem 54 roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niej w formie pisemnej
sprzeciw, w przypadku, gdy:
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.
9. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni w formie pisemnej sprzeciwu, uważa
się za akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot tj. umowy na wynajem sprzętu, został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
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12.

13.

14.

15.

o wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wyingrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części
zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. I Pzp, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy wraz
z harmonogramem. Termin ten nie może być dłuższy, niż wynikający z harmonogramu
Wykonawcy.
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

[kary umowne}
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 1 500,00 zł z tytułu nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy, liczone za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 3 niniejszej umowy,
2) 800,00 zł z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub
w okresie gwarancji lub rękojmi
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu
określonego przez Zamawiającego w protokole usterkowym,
3) 500,00 z tytułu nieuzasadnionego przestoju w prowadzonych robotach przez okres dłuższy
niż 5 dni robocze, za każdy dzień przestoju.
2. W przypadku nie zapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich
potrącenia z faktury Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości
wynagrodzenia brutto umowy, określonej w 5 8,
—
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2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót
w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez strony,
3) pokryje różnicę między ceną wynikającą z niniejszej umowy, a uzgodnioną z nowym
wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu od umowy,
jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie Zamawiający
w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 kc), jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia
w terminie 30 dni od powstania zdarzenia uprawniającego do odstąpienia od umowy. Umowa
ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia z upływem 30 dni od daty złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający może wykorzystać prawo umownego odstąpienia w
terminie 15 dni od dnia nastąpienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia.
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[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w
8 niniejszej umowy i stanowi kwotę
zł
(słownie
Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zmianę formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy można dokonać na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady liczonego od daty końcowego protokołu odbioru robót.
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[gwarancje]
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy,
gwarancji na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie liczony od daty protokolarnego
końcowego odbioru robót.
Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres
rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 5 dni
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od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia. Przesunięcie
terminu usunięcia wad Zamawiający potwierdzi pisemnie po zaakceptowaniu terminu.
7. Ustala się w okresie gwarancji jeden raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu
Zamawiający powiadomi Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd techniczny
odbywa się na koszt Wykonawcy.
[Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę]
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące czynności określone przez zamawiającego
w Opisie przedmiotu zamówienia jako „Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie
art. 29 pkt 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako
wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę” (w tym również pracownicy zatrudnieni przez ewentualnych podwykonawców)
będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze
zm.), zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie.
-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spelniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogów określonych w ust. 1 powyżej.
Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
1) żądania oświadczeń iJlub dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania
ww. i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogów,
3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania świadczenia kontroli.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokladne określenie przedmiotu, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umów o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedlożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
paragras w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4. będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności
na podstawie umowy o pracę.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wyżej wymienione
zobowiązują się wykonywać
czynności Strony
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46fWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Un. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
15
[zobowiązania Zamawiającego]
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
3. Przystąpienia do odbioru robót 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę
gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót
objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej lub potwierdzeniem przez geodetę zgodności
wykonania zgodnie z projektem technicznym i zgłoszeniem zasobów Mzp.
16
[zobowiązania Wykonawcy]
1. Wykonawca przystępujący do przetargu przed podpisaniem umowy powinien dołożyć
należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem
faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
2. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 14 dni od zawarcia umowy.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy
prawo budowlane, prawo energetyczne i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp.
i p.poż), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością,
zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
4. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów
użytkowych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach i lokalizacji w pasie
drogowym.
• ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj.
z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)
• rozporządzeniem Ministra Jnliastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do
ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
6. W przypadku, gdy w STWiOR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu
zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim
przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany
XV celach informacyjnych.
7. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz
zastosowanych materiałów.
8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, do których nakży wykonywanie zadań określonych ustawą
Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz
innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
9. Przestrzeganie ogolonych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
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10. Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
11. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
12. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy (informowanie osób zainteresowanych
o szczególnych utrudnieniach w ruchu np. dojazdu do posesji) a po zakończeniu robót
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń oraz pozostawienie całego terenu budowy
i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
13. Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej.
14. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót.
15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót
i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.
517
[nadzór robót, osoby wyznaczone do kontaktu]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest
Pan
tel
2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się Pana Pawła
Bohdziewicza, Panią Ewelinę Choroś oraz Panią Anetę Gorzkowską tel. 22 888 98 32 lub
22888 9833.
518
[postanowienia końcowe]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

SKA

WYKONAWCA:
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