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UMOWA Nr RZR 211.?G

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)

z

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 xy przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień
publicznych została zawarta umowa o następującej treści;

[przedmiot umowy i obowiązki Wykonawcy]
I. Przedmiotem umowy jest „Budowa zielonego skweru przy ał. Chopina w Gminie Łomianki”

w ramach zadania 2013/15 pn. „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród
jordanowski” 2013/15 zwana dalej „inwestycją”.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego zielonego skweru przy al. Chopina
W Gminie Łomianki.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i zapoznał się z faktycznymi warunkami
wykonania całego zadania. Wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym i źle dokonana wizja
są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy;
1) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich

gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
gestorów sieci,

2) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nie przeznaczonych do
wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,

3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych

prac,
5) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót

zanikających i ulegających zakryciu,
6) ubezpieczenie budowy,
7) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych

umożłiwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi
odbiorów technicznych a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,



8) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących
i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie
terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych
prac po ich zakończeniu,

zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

J.) realizacji przedmiotu umowy do dnia
2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi przepisami
3) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia oraz kwalifikacje,
4) realizacji robót terminowo,
5) wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych materiałów

i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,
6) wykonania w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających

z przepisów bhp i ppoż.,
7) utrzymania ogólnego porządku na ptacu budowy,
8) koordynowania wszystkich robót objętych niniejszą umową,
9) przestrzegania przepisów BHP oraz sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem pracy.
10) priestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami,
II) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje

o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania

otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do

zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego.

12) Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

13) Zapewnienia 3-letniej pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zielonego skweru

będącego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że użyte przez niego materiały odpowiadają obowiązującym
wymaganiom technicznym, posiadają wymagane prawem: atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności, aprobaty techniczne i spełniają obowiązujące normy, są wolne od wad fizycznych
i prawnych.

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają
odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenie.

4. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót przechodzi na niego pełna odpowiedzialność
za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, będących skutkiem prowadzonych robót

w toku wykonywania niniejszej umowy i dotyczących pracowników Wykonawcy,
jak i osób trzecich przebywających na terenie robót,

2) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, jak: zniszczenie materiałów, sprzętu
i innego mienia,

3) szkody związane ze zniszczeniem mienia osób trzecich, spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz nadzoru
nad bezpieczeństwem pracy w szczególności:
1) posiadania przez pracowników ważnych szkoleń w dziedzinie BHP w tym szkoleń

stanowiskowych,
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2) posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich, dopuszczających do pracy
na zajmowanym stanowisku,

3) okazywania Zamawiającemu ww. dokumentów na każde wezwanie.
6. Po zakończeniu robot Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót

i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy,
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy,

umowę ubezpieczenia z tytuhi szkód, które mogą zaistnieć w związku
z wykonywanymi robotami.

8. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przystąpienie do odbioru robót będących przedmiotem umowy w terminie 7 dni roboczych

od daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
2) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

podwykonawcy
1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą

Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) w tym również stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) i poniższych zapisów.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.

3. W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy,
po udokumentowaniu przez \yykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszym
podwykonawcom).

4. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy.
5. Wykonawca (podwykonawca ub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę

o podwrykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także
projektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) przedmiotu umowy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie, maksymalnie, 30 dniowym (od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany) zgłosi na piśmie zastrzeżenia do w/w projektów
umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem Są roboty budowlane
i do jej zmian.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa
się za akceptację projektu urnowy przez Zamawiającego.

9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

10.Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), 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 został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
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większej niż 50.000 zł.
1 1.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane
w terminie 30 dni.

12.Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego urnowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

[zatrudnienie pracowników]
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 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.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w 10 ust. 4. Nie złożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
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 osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

odpowiedzialność Zamawiającego
1. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń do przechowywania mienia Wykonawcy

oraz materiałów na okres wykonywania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów, urządzeń

i innych rzeczy stanowiących własność Wykonawcy, przechowywanych w związku
realizacją przedmiotu umowy w miejscu wykonywanych robót lub pomieszczeń zaplecza.

reprezentacja
1. Osobą reprezentującą Wykonawcę będzie kierownik budowy wyznaczony (spośród osób

ujętych w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty) przez Wykonawcę.
2. Zmiana osoby do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy

wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby wymienionej w wykazie
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stanowiącym załącznik do oferty. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu.
3. Osobą reprezentującą Zamawiającego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczony

przez Zamawiającego.
4. Osoby reprezentujące strony zobowiązane są działać w zakresie objętym umową zgodnie

z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

[odbiory]
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru robót u”egających zakryciu

lub robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany
niezwłocznie przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie.

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory
niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie zgłosił Zamawiającemu goto%yości
do dokonania odbioru robót opisanych w ust. 1, a następnie na własny koszt przywrócić stan
poprzedni.

3. O zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
pisemnie Zamawiającego składając stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie
Zamawiającego. Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy wraz
z inwentaryzacją geodezyjną z poświadczeniem o przyjęciu jej do zasobów Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub oświadczeniem geodety,
że wykonane elementy zagospodarowania terenu są zgodne z dokumentacją projektową.

4. Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzony komisyjnie przez komisję powołaną przez
Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecności i przy udziale „Wykonawcy.
Odbiór zostanie rozpoczęty nie później niż w” ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia

5. Do odbioru końcowego wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę wymaganych umową
dokumentów. w szczególności:

1) oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru,
2) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem,

a w przypadku odstępstw od projektu o zakresie odstępstw,
3) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi

przepisami i normami,
4) oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów

wraz ze stosownymi atestami i aprobatami,
5) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały,
6) aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych

na zamontowany sprzęt i urządzenia potwierdzone parafą o wbudowaniu przez kierownika
budowy,

7) protokołów pomiarowych potwierdzających wykonanie robót zgodnie z dokumentacją.
8) dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) w tym inwentaryzacją geodezyjną

poświadczeniem o przyjęciu jej do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej lub oświadczeniem geodety, że wykonane elementy
zagospodarowania terenu są zgodne z dokumentacją projektową.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie
czynności odbioru końcowego. Data zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad pismem
na dziennik podawczy jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
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7. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty przerwania czynności odbiorowych nie usunie wad,
Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Wady zostaną usunięte na koszt
Wykonawcy, koszt usunięcia wad może być pokryty z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Terminem zakończenia robót jest data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia
robót potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru z zachowaniem terminu
określonego w ustępie 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku niespełnienia warunku z ust. 8 datą zakończenia robót będzie data podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru robót.

ubezpieczenie I
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do indywidualnego ubezpieczenia przedmiotu

umowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych od:
1) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób
uprawnionych i nieuprawnionych (trzecich) do przebywania na terenie wykonywania robót,
2) ryzyka robót budowlano-montażowych - ubezpieczenie mienia Zamawiającego przed
wszelkimi szkodami i zdarzeniami losowymi.

2. Ubezpieczenie powinno obejmować roboty o wartości minimum przedmiotu umowy
i być dokonane w wybranej instytucji ubezpieczeniowej i przedstawione Zamawiającemu
przed wprowadzeniem na budowę oraz utrzymane przez okres obowiązującej umowy.

gwarancje I
1. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres miesięcy:

1) w zakresie wykonanych przez niego robót budowlanych i nasadzeń,
2) w zakresie użytych wyrobów.

2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres .... lat. Okres
rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

3. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych nie później niż w terminie 24 godzin

od chwili zgłoszenia usterki, a do napraw na podstawie rękojmi nie później niż w terminie
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

1o
wynagrodzenie

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i że uwzględnił je przy szacowaniu
zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie
przedstawionej przez Wykonawcę oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji
oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również
koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się na
kwotę netto, tj. bez podatku VAT zł. (słownie

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 zostaje doliczony podatek VAT.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu

umowy ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę zł
(słownie ).

5. Podstawą do zapłaty jest przedstawienie Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie
podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.
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Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze,

6. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

8. Zamawiający wypłaci należność z zachowaniem zapisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług — (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

11
kary I

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umow w terminie określonym

w ust. 1 pkt I — w wysokości 0,5°/d wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w ł0 ust. 4 urnowy.

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi
lub gwarancji, liczony od daty wyinaczonej na usunięcie wad, w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 10 ust. 4 umowy,

3) w” przypadku braku zapłaty lub nieterminowej (za każdy dzień opóźnienia od dnia

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty), zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w 10 ust. 4 umowy,

4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane ub projektu jej zmiany w wysokości

0,5% wynagrodzenia umownego brutto) o którym mowa w 10 ust. 4 umowy,

5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto, o którym mowa w 10 ust. 4 umowy.

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w l0 ust. 4 umowy,

7) nieprzedlożenia przez Wykonawcę kopii umów o pracę z pracownikami wykonującymi
czynności, o których mowa w ust. I w terminie wskazanym
w ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w 10 ust. 4 umowy.

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w 10 ust 4 umowy.

9. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy— według własnego uznania.

lO.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym przenosiącego
w-ysokość kar umownych.

12
odstąpienie od umowy J

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
1) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy

w terminie 5 dni od jej zawarcia,
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2) jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres
dłuższy niż 7 dni i nie wznowi prac w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego
do kontynuacji prac,

3) W terminie siedmiu dni od daty bezskutecznego upływu czternastodniowego terminu
wskazanego w wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania robót, jeżeli
Wykonawca realizował roboty niezgodnie z dokumentacją/warunkami technicznymi
/sztuką budowlaną,

4) jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany nieprawidłowo, w wyniku czego Zamawiający
odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności wskazanych w ust. 1.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu
publicznemu czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku. o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3. i ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W sytuacji, o której mowa XV ust. 1 pkt 2. 3, i ust. 3, strony protokolarnie ustalą stopień

zaawansowania robót, który zostanie zatwierdzony przez osoby reprezentujące
Zamawiającego oraz Wykonawcę. Na jego podstawie Zamawiający i Wykonawca ustalą
wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy, według następującej formuły: stanowiącej
iloczyn stopnia zaaXyansowania robót określonego procentowo oraz wynagrodzenia
brutto Wykonawcy określonego xy l0 ust. 4 umowy.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wystawi fakturę, na kwotę wyliczoną
zgodnie z zasadami określonymi XV ust. 6, która będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu.

8, Odstąpienie, o którym mowa w ust. li 3 następuje:
1) z dniem doręczenia oświadczenia woli o odstąpieniu i skutkuje od dnia tego doręczenia

- XV przypadku odstąpienia od niewykonanej części umowy,
2) z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i skutkuje od dnia zawarcia umowy

- w przypadku odstąpienia od umowy.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3, i ust. 3, Wykonawca wystawi fakturę,

na kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi ust. 6, która będzie płatna
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

10. W sytuacji odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabrać z terenu budowy
wszelkie należące do niego sprzęty i materiały oraz przywrócić teren prac do stanu
poprzedniego (z dnia wydania).

wady J
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość
lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony
w umowie.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad Zamawiający może żądać
usunięcia, protokolarnie stwierdzonych wad, w terminie ustalonym przez strony umowy,
na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie
niniejszej umowy, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie
niezwłocznie (w terminach określonych przepisami) po ich ujawnieniu a ten zobowiązuje się
w terminie, o którym mowa w 9 ust. 5, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
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4. Istnienie wad musi być stwierdzone protokobrnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu stwierdzenie istnienia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawienia
się Wykonawcy w celu dokonania oględzin Zamawiający jednostronnie sporządzi protokół
stwierdzający istnienie wad oraz wyznaczy termin usunięcia wad. W takim przypadku
Wykonawca przyjmuje bezwarunkowo zapisy protokołu bez możliwości ich kwestionowania.

5. Usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek, opóźnienia w przystąpieniu do usuwania

wad/usterek przez Wykonawcę lub nie usunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiający usunie wady we własnym zakresie (w tym może zlecić prace podmiotom
trzecim) i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia. w tym może pokryć ich koszt
z kwoty zabezpieczenia.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody
powstaŁe w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie
do ich naprawienia w pehiej wysokości.
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[zmiany umowy]

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Zamawiający przewiduje możhwość dokonania zmian umowy. w nasępujących przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa — dopuszczalna jest taka zmiana umowy,

która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa.

2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:

a)opóźnieniami wynikającymi z okohczności, których strony umowy nie były
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

b) brakiem możhwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków

klimatycznych,

c) działaniem siły wyższej xy rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę,
e) koniecznością wykonania zamówień zamiennych,

3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający

działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie xy umowie.

3, Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony
pod rygorem nieważności.

zabezpieczenie należytego wykonania
1. Strony ustahją zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia

brutto określonego w ł0 ust. 4 umowy tj. na kwotę zł brutto (słownie:

)„ które Wykonawca wniesie przed
podpisaniem umowy w formie

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu
za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy
z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
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1) wykona roboty zgodnie ze specyfikacją techniczną,
2) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną

I estetyczną wykonanych robót,
3) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,
4) dotrzyma wszystkich pozostaiych warunków umowy.

4. 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania urnowy, Zamawiający zwolni
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

5. 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zwolni
Wykonawcy do 15 dni po upływie okresu rękojrni.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie prac będących przedmiotem umowy, Zamawiający może ztecić ich wykonanie innemu
wykonawcy, korzystając z kwoty wniesionej w ramach zabezpieczenia.

*16
[inne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Każda dopuszczalna zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej (listu poleconego
lub listu poleconego za poświadczeniem odbioru lub potwierdzenia dowodu otrzymania na kopii
listu) z zastrzeżeniem ust. 7.

5. \k”szelkie powiadomienia ze strony Zamawiającego przesyłane będą listem poleconym na adres
siedziby \yykonawcy podany w treści umowy. Za skuteczne doręczenie listu Wykonawcy strony
uznają posiadanie dowodu nadania listu poleconego przez Zamawiającego w przypadku jego nie
zwrócenia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie
nazwy, nazwiska, siedziby, bądź adresu. W razie zaniechania tego obowiązku wysłane
korespondencji pod podany adres doręczeń będzie uznane za skutecznie doręczone z dniem
pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat
nieznany” tub z podobną adnotacją.

7. Za skuteczne powiadomienie o terminie związanych z realizacją prac lub terminów
gwarancyjnych strony uznają również przesianie przez Zamawiającego informacji na adres
e-mail Wykonawcy

8. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz

dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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