Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa NR PPZP.272. ...... .2020

zawarta w dniu …………...2020 roku w Ropczycach pomiędzy:
Gminą Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, nr NIP 818 15 81 908, REGON 690581962, (Nabywcą
i Podatnikiem),
zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Bolesława Bujaka – Burmistrza Ropczyc,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Malec,
nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
a
…………………………………………………………………………...……………………,
z
siedzibą
w/przy
……………………………………., NIP ……………., REGON ………….., adres do korespondencji:
………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………..w
imieniu
której
działa:
…………………………………………………………..……………
zwany dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), pod nazwą: „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska
w Ropczycach”, o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i robót
budowlanych inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”
współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach projektu pn.
„Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”.
2. Przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie w zakresie określonym w programie funkcjonalno –
użytkowym (dalej „PFU”), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej, uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych oraz
zgodnie z pozostałymi wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
3. Przedmiot niniejszej umowy składa się z:
1) wykonania minimum dwóch odrębnych koncepcji architektonicznych celem wybrania jednego z
rozwiązań, stanowiącego przedmiot dokumentacji projektowej,
2) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia
na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych,
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w wymaganym zakresie i/lub
zawiadomienia o zakończeniu budowy.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych określa PFU stanowiący załącznik do SIWZ, natomiast
szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy został określony w SIWZ.
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym obiektu podlegającego przebudowie,
a także z zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej i robót określonych w PFU, uzyskał od
Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami,
wytycznymi Zamawiającego, SIWZ oraz złożona ofertą i zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
§2
1. Wykonawca w ramach realizacji prac koncepcyjnych w zakresie zamówienia podstawowego
zobowiązuje się do wykonania minimum dwóch odrębnych koncepcji architektonicznych celem
wybrania jednego z rozwiązań, stanowiącego przedmiot dokumentacji projektowej, z tym, że:
1) każda z koncepcji architektonicznych winna zawierać:
a) część opisową zawierającą opis techniczny rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych,
instalacyjnych i materiałowych, geometrii i lokalizacji poszczególnych obiektów,
b) część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym
podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie poszczególnych obiektów z zaznaczeniem przebiegu
sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu – w skali 1:500. Część
rysunkowa winna zawierać rzuty obiektów w skali 1:100, przekroje w skali 1:100.
c) wizualizację komputerową proponowanych rozwiązań projektowych:
2) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia kompletnej koncepcji dokona wyboru jednej z
nich. Zatwierdzenie szczegółowych rozwiązań wybranej koncepcji zostanie wykonane w terminie 10
dni od dnia przedłożenia ich Zamawiającemu.
2. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowiązuje się do wykonania dokumentacji
projektowej, uzyskania wszelkich decyzji, wymaganych warunków technicznych i uzgodnień
projektów, w tym wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia oraz
dodatkowych opracowań projektowych w szczególności w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami i
urządzeniami uzbrojenia podziemnego, uzgodnień konserwatorskich, pozwoleń, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w
wymaganym zakresie i/lub zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacją robót.
3. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego i będzie obejmowała swym zakresem następujące elementy:
1) wielobranżowy projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych
obejmujący w szczególności mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczną podłoża,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi,
2) wielobranżowy projekt wykonawczy, który będzie uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w
zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy. Projekt wykonawczy winien obejmować
wszelkie zmiany wprowadzone w projekcie budowlanym w trakcie postępowania o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia robót,
3) przedmiar robót z zestawieniem przewidywanych do wykonania prac w kolejności technologicznej
ich realizacji, wraz ze szczegółowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalających ich szczegółowy
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych,
4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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5) projekt organizacji ruchu,
6) kosztorys inwestorski ,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w tym w szczególności projekt budowlany należy opracować
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy opracować zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorys inwestorski należy opracować na podstawie
przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
2) Dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających
się na komplet dokumentacji dla realizacji przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie
Wykonawcy, podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych
wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym
w punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
3) Wykonawca dołączy do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa,
4) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
5) Wykonawca wykona dokumentację projektową w szacie graficznej, która spełnia następujące
wymagania:
-

zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

-

część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,

-

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

-

format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,

-

część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

-

rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych dokumentacji projektowej.
-

5. Opracowania zostaną wykonane: w 5 egzemplarzach w wersji papierowej – projekt budowlany, w 3
egzemplarzach w wersji papierowej – projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys w wersji papierowej
w 1 egzemplarzu, dokumentację geotechniczną w wersji papierowej w 1 egzemplarzu oraz całość
projektu w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz nieedytowalnym, na
trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję.
6. Dokumentacja projektowa będzie wykonana przez osoby posiadające wymagane przez prawo
uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji
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przedmiotu umowy.
7. Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku
polskim.
§3
1. Dokumentacja projektowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni
od jej przedłożenia chyba, że w tym czasie Zamawiający poinformuje, że z przyczyn technicznie
uzasadnionych i wynikających z przedłożonej dokumentacji projektowej wymagane jest więcej czasu
na jej zatwierdzenie, podając jednocześnie nowy termin.
2. Dokumentacja projektowa będzie przedkładana Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim
stwierdzającym, że jest ona zgodna z umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia
jak i użycia w celu realizacji inwestycji.
3. W przypadku dokumentacji projektowej, która została przedłożona do zatwierdzenia przez
Zamawiającego:
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że przedłożona cześć dokumentacji projektowej została
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając zakres w jakim ma to miejsce,
2) Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się dopóki Zamawiający nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej,
3) Będzie się uważało, że Zamawiający zatwierdził dokumentację projektową Wykonawcy z upływem
terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio
wyraził zastrzeżenie zgodnie z punktem 1) powyżej, lub poinformował o przedłużeniu czasu akceptacji
jak to podano powyżej.
4. W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej
dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi zgodnie z ust 3 pkt 1) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji projektowej w technicznie
uzasadnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.
5. Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i
uzgodnienia, od właściwych podmiotów na swój własny koszt. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń i uzgodnień wymaganych
do rozpoczęcia i ukończenia robót budowlanych.
6. Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty, winny odpowiadać
obowiązującym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym w
PFU, odnoszącym się do robót.
7. Wykonawca będzie udzielał wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich informacji
na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwiązań projektowych. Na spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego odbywanych nie rzadziej
niż co 30 dni Wykonawca informować będzie o postępie prac projektowych i każdorazowo przedkładać
zakres wykonanych prac projektowych, uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania
projektowe, informować o uzyskiwaniu opinii, uzgodnień oraz o napotkanych problemach, bądź
przewidywanych zagrożeniach terminowego wykonania umowy, a także każdorazowo na żądanie
Zamawiającego udzielać informacji w terminie 7 dni od daty wezwania. Protokoły z w/w spotkań
przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający. O terminie spotkania Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem.
8. Dokonane przez Zamawiającego na podstawie umowy zatwierdzenia, uzgodnienia, przeglądy,
kontrole lub odbiory nie zwalniają Wykonawcy z żadnego jego zobowiązania wynikającego z umowy
czy przepisów prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
9. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
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stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania kompletny
uzgodniony wielobranżowy projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, wraz z
wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz projektem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych na co najmniej 6 tygodni przed terminem określonym w
§ 8 ust. 2 pkt. 2 umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania pozostałą część
dokumentacji projektowej, poza wymienioną w § 4 ust. 1, w tym projekty wykonawcze w terminie
określonym w § 8 ust.2 pkt 2 umowy.
3. W przypadku, gdy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub
zgłoszenia robót budowlanych właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zażąda
usunięcia braków formalnych, stwierdzi nieprawidłowości w dokumentacji objętej wnioskiem,
Wykonawca uzupełni lub zmieni wykonaną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami
organu.
4. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi
zgodnie z umową, będzie siedziba Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części dokumentacji
projektowej będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy. Protokół odbioru
obejmujący całą dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie robót
budowalnych stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej
i uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych.
§5
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w
postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach koniecznych
do należytego wykonania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
do akceptacji projekty wystąpień kierowanych do właściwych organów, w imieniu i na rzecz
Zamawiającego, w ramach toczących się postępowań związanych z wykonaniem niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 10 dni od dnia pisemnego
wezwania do jego przekazania doręczonego Zamawiającemu. Wykonawca rozpocznie wykonywanie
robót budowlanych - nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przejęcia oraz po
przejęciu placu budowy jest zobowiązany do nieodpłatnego dostępu w celu wykonywania prac
konserwacyjnych (dojazdu, dojścia) eksploatatorowi sieci wod – kan, tj. Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach w szczególności do istniejącej pompowni ścieków.
3. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) zorganizować miejsca składowania materiałów, ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, na koszt własny w uzgodnieniu z Zamawiającym. Powyższy obowiązek
obejmuje również zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę, i inne media,
2) sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
3) zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizować i kierować budową w sposób zgodny z
projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
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4) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, w tym wygrodzić odpowiednio do obszaru i technologii
prowadzonych prac oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy, w
tym podejmować niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
5) umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji BHP,
6) utrzymywać przekazany teren budowy oraz użytkowane ciągi komunikacyjne w należytej czystości
oraz porządku.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia energii, wody i innych mediów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w trakcie realizacji niniejszej umowy przepisów
dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów, w szczególności zapewni wywóz i utylizację
odpadów, gruzu i materiałów nie nadających się do ponownego użycia we własnym zakresie i na koszt
własny na legalne wysypisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe materiały z rozbiórki (
w tym m.in. złom stalowy) będą stanowić własność Zamawiającego i powinny być przewiezione przez
Wykonawcę na miejsca wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy.
6. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsca prowadzonych robót budowlanych, które podlegają
ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru, zalania, itp.
7. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy, w tym dziennik budowy przez okres
prowadzenia robót budowlanych, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu, zgodnie z § 9
ust. 9 umowy.
8. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót dokumentacja
powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz
odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i
przekazywana będzie Zamawiającemu zgodnie z § 9 ust. 5 oraz ust. 9 umowy. Dokumentacja
powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy.
9. Dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów lub urządzeń lub innych wyrobów i
wykonanych robót, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz na
życzenie inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu zgodnie z § 9 ust. 5 oraz ust. 9
umowy.
10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego drogą
elektroniczną lub telefonicznie w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w
próbach i sprawdzeniach.
11. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu wykonywania robót, uprzątnąć teren budowy, w tym
dokonać demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów
wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odtworzyć
z przywróceniem do stanu pierwotnego teren sąsiedni.
12. Po zakończeniu robót a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zaplecze winno być
zlikwidowane, a teren zaplecza przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.
§7
1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową,
sporządzoną na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszą
umową, oraz zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeniem robót
budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także
zaleceniami inspektora/ów nadzoru.
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2. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z
SIWZ oraz PFU i wynikające z umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które
są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania ze wszystkich robót.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.
4. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do:
1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w
wymaganym zakresie i/lub zawiadomienia o zakończeniu budowy,
2) dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania
niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na
Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,
3) bieżącego prowadzenia dziennika budowy i jego należytego zabezpieczenia,
4) sporządzania i przedstawiania na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w
szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a
także protokołów odbiorów robót branżowych,
5) uzyskanie zatwierdzeń materiałowych, o których mowa w ust. 7 poniżej,
6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie z
wymaganiami § 9 ust. 9 pkt 8 umowy i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD w
formacie PDF,
7) sporządzenie wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dla Zamawiającego pozwolenia
na użytkowanie obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy,
8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych odbywanych nie rzadziej niż co 30 dni. Protokoły z w/w
narad przygotuje Wykonawca, i przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych
od daty odbycia narady. O terminie narady koordynacyjnej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą
elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów i urządzeń własnych.
6. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz roszczeń osób trzecich i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego.
7. Wszystkie dostarczone na budowę materiały podlegają procedurze zatwierdzenia materiałowego
przez inspektora/ów nadzoru inwestorskiego powołanego/ych przez Zamawiającego. Wykonawca
przedstawi wniosek tj. karty zatwierdzeń materiałowych przeznaczonych do wbudowania wraz z
niezbędnymi dokumentami dopuszczającymi je do stosowania lub certyfikatami. W przypadku
odstępstwa od projektu, zatwierdzenia materiałowe musi dokonać Projektant i/lub Zamawiający.
Zatwierdzenia materiałowe, Wykonawca powinien przechowywać na budowie przez cały okres
obowiązywania Umowy.
8. Wniosek o zatwierdzenia materiału / urządzenia może otrzymać status: zatwierdzam / zatwierdzam
z uwagami / odrzucam i musi być zatwierdzony przez inspektora/ów nadzoru inwestorskiego w
terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia. Wykonawca w celu uzyskania szybszego zatwierdzania
wniosku przesyła dokument w formie zeskanowanej na pocztę elektroniczną inspektorowi nadzoru
inwestorskiego właściwej branży. Wykonawca otrzymuje 1 egzemplarz kompletnego wniosku, drugi
egzemplarz pozostaje dla Zamawiającego.
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§8
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:
1) I etap:
wykonanie minimum dwóch odrębnych koncepcji architektonicznych oraz przekazanie wybranej przez
Zamawiającego kompletnej (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowych rozwiązań)
koncepcji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy - w terminie 60 dni kalendarzowych od zawarcia
umowy,
2) II etap:
przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do akceptacji kompletną dokumentację projektową w terminie do 30.09.2020 r. na
podstawie wybranej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej wraz z
uzyskanym w imieniu Zamawiającego pozwoleniem na budowę i/lub zgłoszeniem robót budowlanych,
o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - w terminie do 30.10.2020 r.,
3) III etap:
wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową w terminie do 17.05.2021 r. oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w wymaganym zakresie i/lub zawiadomienie o zakończeniu
budowy - w terminie do 30.06.2021 r.
§9
1. W ramach wykonywania umowy w zakresie robót budowlanych strony przewidują następujące
odbiory:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe robót - zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 5 poniżej,
3) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru.
3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
4. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać
otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
5. Odbiory częściowe robót budowlanych dokonywane będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu
kalendarzowym w miarę procentowego zaawansowania realizacji robót. Odbiory częściowe mogą
dotyczyć robót wchodzących w zakres jednego lub większej liczby elementów wskazanych w
harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Kierownik budowy dokonuje w dzienniku
budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego i jednocześnie na piśmie
lub drogą email zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do
odbioru częściowego, a wraz z tym zawiadomieniem kierownik budowy ma obowiązek przedłożyć
inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:
1) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających.
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2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
materiałów.
6. Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania od kierownika budowy pisemnego zawiadomienia lub drogą email o
gotowości do odbioru częściowego, który to termin odbioru częściowego przypadać będzie nie dalej
jak na 7 dzień roboczy od dnia otrzymania przez Zamawiającego od kierownika budowy pisemnego
zawiadomienia lub drogą e-mail o gotowości do odbioru częściowego. Z czynności odbioru sporządza
się protokół odbioru częściowego, a do odbiorów częściowych postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się
odpowiednio.
7. Zamawiający nie jest obowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo, jeżeli zostaną
stwierdzone wady w ich wykonaniu - wówczas Zamawiający uprawniony jest odmówić odbioru
częściowego do czasu usunięcia wad.
8. Odbiory częściowe robót są dokonywane w celu zapłaty części wynagrodzenia. Odbiór częściowy i
zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza stron umowy z części robót ze skutkiem wygaśnięcia w części
ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu,
a Zamawiający uprawniony jest przy odbiorze końcowym korygować swoje stanowisko co do już
dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na
Zamawiającego dopiero z dniem dokonania odbioru końcowego.
9. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i
sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca dokonuje w
dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, jednocześnie
na piśmie zawiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, a wraz z tym
zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu
kolaudacyjnego zbiór dokumentów do odbioru zgodnie z STWiORB, w tym:
1) dziennik budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę,
3) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
4) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych materiałów i
urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
5) protokoły badań i sprawdzeń,
6) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,
7) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informację o zgodności 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,
8) dokumentację powykonawczą, tj.:
a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających
c) protokoły odbiorów częściowych
d) recepty i ustalenia technologiczne
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybranych materiałów
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g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.
h) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w wymaganym zakresie i/lub zawiadomienie o zakończeniu
budowy.
10. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru
końcowego, który to termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 30 dzień roboczy
od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do
odbioru końcowego. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego
podwykonawców (dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany był przedmiot
zamówienia.
11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego braku wykonania umowy, w szczególności
gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub
stwierdzone wady są na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania lub stwierdzone wady
wyłączają normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierają
mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie albo operat kolaudacyjny, o którym mowa w
ust. 9 jest niekompletny lub wadliwy - Zamawiający może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień
przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy.
12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych - Zamawiający dokonując
odbioru wskaże w protokole odbioru końcowego zastrzeżenia co do wykonania przedmiotu
zamówienia i zawrze w protokole odbioru końcowego wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy
terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z
tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
13. Dokonanie odbioru końcowego pomimo stwierdzenia wad nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania umowy.
14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:
1)

oznaczenie miejsca sporządzenia,

2)

datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3)

oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4)

wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

5) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6)

wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy oraz wyborze
przez Zamawiającego uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta decyzją,
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy
w dniu zakończenia czynności odbioru.
16. Jeżeli w wyniku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, odbiór końcowy zostanie dokonany
- Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od dnia
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
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2. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:
1) w zakresie prac koncepcyjnych i projektowych oraz nadzoru autorskiego:
a) …………………………………
b) …………………………………
c) …………………………………
d) …………………………………
2) w zakresie realizacji robót budowlanych:
a) kierownik budowy - ……………………………………………………………………………, posiadający uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - ............................. ……………………………….. posiadający
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
c) kierownik robót sanitarnych - .................................……………………………………………………… posiadający
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) kierownik robót elektrycznych - ...............................………………………………………………………
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w; imieniu i na rachunek Wykonawcy.
4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ, w tym prac fizycznych, jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości
Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 6. Osoby oddelegowane przez
Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących
prace na placu budowy Zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do
złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i
nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
przedstawić następujące dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w
wykazie, o którym mowa w ust. 6:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
10. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 6 na podstawie umowy o pracę.
11. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia zaakceptowanych dokumentów,
o których mowa w ust. 6. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 11
1. Zamawiający ustanawia inspektora/ów nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w osobie/ach
...................................................................................................................................................................
2. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego reprezentuje/ją Zamawiającego wobec Wykonawcy działając
w imieniu i na rachunek Zamawiającego. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego działa/ją w granicach
umocowania określonego ustawą - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie będą oni umocowani do
podejmowania jakichkolwiek decyzji w zakresie zlecenia robót dodatkowych, zamiennych lub
uzupełniających.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora/ów nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje
się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
§ 12
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie koncepcji architektonicznych oraz
dokumentacji projektowej (dalej „dokumentacja”), z chwilą przekazania poszczególnych części
dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej
dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w
szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej.
2. Prawa nabyte zgodnie z ustępem 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich
praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej
przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także
zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie
praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
-

utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich
-
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znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką
techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym
formacie,
-

wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

-

wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

-

wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,
-

wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie
zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;
-

wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

wykorzystania dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne
upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie
oddzielnej umowy, w tym w przypadku:
-

•

przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy obiektów budowlanych przez Zamawiającego
na terenie dla którego była opracowana dokumentacja;
•

przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej
na podstawie niniejszej umowy.
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym
przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca
zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego
przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku
z realizacją niniejszej umowy.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez odpowiednich uprawnionych
projektantów nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanej w ramach niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszą umową,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
1) kontrolę zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową,
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie
szczegółów dokumentacji projektowej,
3) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora/rów nadzoru inwestorskiego,
4) o ile będzie to konieczne udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiającego.
4. Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie
przedmiotu umowy ujętego w koszcie wykonania projektu budowlanego.
§ 14
1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - zamówienie wykona sam, za
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wyjątkiem robót w zakresie…………………………………………………………………………………………………. ,
które
zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby się powoływał w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłasza Zamawiającemu szczegółowy
przedmiot robót budowlanych, które zamierza zlecić do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonywania. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia
zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym może złożyć sprzeciw wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa wyżej wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w ciągu 15 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 8
ust. 2,
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów
od:
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów' umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane,
b) przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane,
c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których
mowa w ust. 10,
d) spełnienia wymagań wynikających z brzmienia niniejszego ust. 5 pkt 1-8,
5) brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy za
wykonane roboty do wysokości ceny ofertowej Wykonawcy za wykonany zakres robót objętych
umową zawartą z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą,
6) umowa nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisów o obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy,
8) umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie podwykonawcy w wysokości wyższej niż
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty wynikające z ceny Wykonawcy
9) Umowa o podwykonawstwo przewiduje kary umowne za zwłokę.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w ciągu 15 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
5.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 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 brutto wskazanej w § 15 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Niezależnie od powyższego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedkładania umów, o
których mowa powyżej, jeżeli ich wartość przekracza 50 000 zł. W przypadku zawarcia kilku umów o
dostawy lub usługi z tym samym podwykonawcą, dalszym podwykonawcą, wartość zamówień podlega
sumowaniu.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszych
podwykonawców o zapłacie na jego/ich rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzanego
mu/im do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w § 15.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie
traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do zmiany terminów, o których mowa w § 8 ust. 2.
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
§ 15
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone
w ofercie z dnia ................................ r., tj. w kwocie: ................................................ zł.
(słownie
zł:……………………… .............................. ), w tym wartość netto ..................................... zł., oraz kwota
podatku od towarów i usług ............. zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i
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kompletne wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i
warunkami umowy. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na warunkach
określonych w § 12 umowy, nadzór autorski oraz gwarancję jakości a także wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia np. związane z urządzeniem terenu budowy i jego
likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszt ich dostawy,
zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania
robót, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, w tym
m.in. koszt usunięcia niewybuchów, koszty przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione
wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
3. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie części przedmiotu umowy:
1) część I - za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych - ………………………………………….zł brutto
(słownie:……………………………………………….zł brutto),
2) część II – za wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w
wymaganym zakresie i/lub zawiadomienie o zakończeniu budowy - ………………………………..zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………zł brutto).
4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz
uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych nastąpi jednorazowo w pełnej
wysokości określonej w ust. 3 pkt 1,
5. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi fakturami częściowymi i
fakturą końcową, wystawianymi nie wcześniej niż w 2021 r.
6. Wykonawca wystawi faktury częściowe za roboty odebrane częściowo, zgodnie z § 9 ust. 5 umowy.
7. Rozliczenie częściowe oraz końcowe za wykonane roboty, nastąpi na podstawie faktur VAT
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego, który to
protokół stanowi podstawę do wystawienia faktur. Do faktury częściowej oraz końcowej Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć zestawienie wartości wykonanych robót sprawdzone i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w
terminie 7 (siedmiu dni), chyba, że inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy
zastrzeżenia do zestawienia.
8. Łączna wartość faktur częściowych za wykonanie robót budowlanych nie może przekroczyć 90%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej.
9. Pozostała kwota wynagrodzenia Wykonawcy brutto zostanie zapłacona Wykonawcy po dokonaniu
odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy i/lub zgłoszenia
zakończenia robót.
10. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia
(na wniosek Zamawiającego) to wielkość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu
ilości nie wykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie inwestorskim.
11. Zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do przewidzianego w przedmiarze
nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót
wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagalne do końca okresu
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objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich
wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych
podwykonawców.
Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o
dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem
podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych
podwykonawców.
13. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na numer konta
Wykonawcy.
14. 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 który 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.
15. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 10 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 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.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
21. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny (art. 6471 § 5
K.c.) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika całości tak spełnionego
świadczenia.
22. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z
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umowy na osobę trzecią. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (spółka cywilna),
wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja muszą zostać dokonane przez wszystkich członków
Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej).
23. Faktury płatne będą przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia ich do siedziby
Zamawiającego w Ropczycach, ul. Krisego 1.
24. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
25. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.
26. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie
upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum do
wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim członkom
konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.
27. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.
28. Wykonawca jest zobowiązany wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania niniejszej
umowy kwot rachunek bankowy figurujący w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym „Wykazie podatników VAT” tj. na tzw. białej liście
podatników Vat, a w przypadku zawarcia przez niego umów z podwykonawcami, postanowienia
odpowiedniej treści zostaną zawarte w zawartych z nimi umowach*.
29. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony w Wykazie
podatników VAT o którym mowa w ust. 28 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się
z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę jego rachunku
figurującego w w.wym. „Wykazie podatników VAT”; zaś Wykonawca zwalania Zamawiającego od
przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, której przyczyną jest niewskazanie przez
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego widniejącego w w.wym.
„Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek ustawowych/ ustawowych za opóźnienie/ ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za
opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to zwolnienie przyjmuje.
30. W zakresie dostaw, robót, usług i towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 poz. 2174 ze
zm.) zapłata kwoty podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez Wykonawcę, a stanowiącej
część jego wynagrodzenia, nastąpi na jego rachunek VAT o jakim mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 ze zm.). Postanowienia ust 29 powyżej stosuje się
odpowiednio.
31. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane bez zgody Zamawiającego.
§ 16
1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego na zasadach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z
przyjętymi umową modyfikacjami w zakresie rozszerzenia tej odpowiedzialności - rękojmia.
2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna powstanie przed upływem ……….
miesięcy od dnia odbioru Przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rękojmi i gwarancji, w
tym powstałe po wydaniu przedmiotu zamówienia, chyba, że wykaże że wada nie istniała w chwili
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przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub nie wynikła z przyczyny tkwiącej w przedmiocie
zamówienia w tej samej chwili lub powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez
Zamawiającego.
4. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże
Wykonawcę:
1) żądać wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady - w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, albo
2)

złożyć oświadczenie o odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie w zakresie obniżenia wynagrodzenia uprawnienia te Zamawiającego nie mogą zostać ograniczone poprzez dokonanie przez Wykonawcę
wymiany na wolny od wad albo usunięcie wady.
6. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad albo
usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość
temu obowiązkowi Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę:
1)
dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu,
2)

złożyć oświadczenie o odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia.

7. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany przedmiotu
zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wady lub demontażu i ponownego zamontowania - ze
względu na koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te Wykonawca zobowiązany jest
ponieść w pełnej wysokości.
8. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżona, a Wykonawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że podniesione żądanie uznał
za uzasadnione.
9. Zapisy niniejszej umowy nie ograniczają i nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady.
10. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości przedmiotu zamówienia, w ramach której, ponosi
odpowiedzialność za wady, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancji. Warunki gwarancji określono
w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny
dokument gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego.
11. Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi ...................... miesięcy od dnia odbioru
Przedmiotu zamówienia.
12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, w
tym powstałe po wydaniu przedmiotu zamówienia, chyba, że Wykonawca wykaże, że wada nie
powstała z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia.
13. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, wedle
własnego wyboru, który wiąże Wykonawcę, może:
1)

żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia), albo

2)
żądać usunięcia wady poprzez nieodpłatną wymianę bądź nieodpłatną naprawę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a jeżeli Wykonawca nie uczyni zadość temu
obowiązkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony
jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę dokonać tych czynności (usunięcia wady poprzez
wymianę bądź naprawę) na koszt niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i żądać
zwrotu zapłaconej ceny.
14. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot
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reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest odebrać go
na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca, w którym znajdował się w
chwili ujawnienia wady - a obowiązki te Wykonawca jest obowiązany wykonać w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 13 pkt 2) powyżej. Niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej Wykonawcy do jej odebrania przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast Przedmiotu zamówienia wadliwego Przedmiot zamówienia wolny od wad albo dokonał
istotnych napraw Przedmiotu zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
Przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub wydania Przedmiotu zamówienia naprawionego. Jeżeli
Wykonawca wymienił część Przedmiotu zamówienia, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do
części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady Przedmiotu zamówienia objętego gwarancją Zamawiając nie mógł z niego korzystać.
16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady.
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji, a Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na
ich wykonanie.
§ 17
1. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(zabezpieczenie wykonania umowy) w wysokości 5 % kwoty oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnieść w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotówce, środki należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku ………………… nr konta: ....................................................................................
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w
pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne
oraz aby zabezpieczenie wykonania umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji
Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich
mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia
okresu wykonywania umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym
Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie
oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z
zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru. Pozostałą część zabezpieczenia wykonania umowy
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Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za
wady, pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi.
§ 18
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w
tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 6 ust. 1 i nie przystąpił do realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub
projektem budowlanym,
4) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż
14 dni kalendarzowych,
5) wystąpi konieczność, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca
od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,
3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może
nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1)
w terminie siedmiu dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia. W przypadku nie przystąpienia do sporządzenia protokołu inwentaryzacji w terminie, o
którym mowa powyżej, Zamawiający sporządzi protokół inwentaryzacji jednostronnie, tak
sporządzony protokół przekaże Wykonawcy,
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. . W
przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do zabezpieczenia robót, Zamawiający zabezpieczy je we
własnym zakresie. Koszty robót zabezpieczających poniesie strona, po której leżą przyczyny
uzasadniające odstąpienie,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
21

obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3 i pkt. 5 lit c,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Niezależenie od powyższego - Strony uprawnione są od umowy odstąpić na zasadach określonych
przepisami ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z
rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go
ukończyć w czasie umówionym albo wykonywania przez Wykonawcę robót w sposób wadliwy lub
sprzeczny z umową.
§ 19
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 8 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 ppkt a) za każdy dzień zwłoki,
b) Za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 8 ust. 2 pkt. 2 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §15 ust. 3 pkt. 1 ppkt a) za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §15 ust. 3 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki,
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 15 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 15 ust. 1,
f) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia brutto,
g) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki,
h) w przypadku nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
j) w przypadku nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy dzień zwłoki,
k) w przypadku opóźnienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty zgodnie z § 14 ust. 11, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,
l) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 4 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie
jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
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ł) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 4 osób niewskazanych w wykazie,
o którym mowa w § 10 ust. 6 - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 6 - dotyczy to także osób zatrudnionych
przez podwykonawców,
m) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane
w § 10 ust. 4 na zasadach określonych w § 10 ust. 8 - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania
jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 8),
n) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokości 2000 za każdy przypadek,
o) w przypadku opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę wskazanych w § 10 ust. 9 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
p) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wskazanych w § 10 ust. 9 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
r) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 23 ust. 3 - w wysokości
5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
s) w przypadku opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 23 ust. 3 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki.
2. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy
dzień opóźnienia.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od wezwania.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności szkody z tytułu obowiązku zwrotu
przez Zamawiającego utraconego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dofinansowania.
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ponoszą
odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonany przedmiot umowy.
§ 20
1.

Na umowę składają się, w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:

•

Zapisy niniejszej umowy,

•

SIWZ,

•

PFU wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami,

•

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

2. Zmiana danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego, zmian
numerów telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub
odbioru przedmiotu umowy nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.
§ 21
1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony są zobowiązane do wzajemnego
informowania się o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
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korespondencję wysłaną na ostatnio pisemnie wskazany adres listem poleconym uważa się za
doręczoną.
2. Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwym będzie Sąd
Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 22
1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim zakresie, w
jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której
mowa niżej.
2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego
lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogły przewidzieć i którym
nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością
ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
§ 23
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę stanowiącą minimum równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 15
ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości
ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy do
dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a
także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§ 24
1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3,
poprzez jego wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 7) poniżej:
1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod
warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność — dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości
wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o
którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię
wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który
pozwoliłyby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki
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atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady
atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pięciu od daty złożenia oferty przez
Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków
atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego,
jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to
nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne
przepisy - uniemożliwiły wykonywanie robót.
2) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni nieterminowego
przekazania terenu budowy.
3) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego do realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe
wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię
wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który
pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).
4) W przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości wykonywania Umowy w
sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności
wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).
5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody
gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania
niewybuchów lub niewypałów - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o
liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób,
który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości,
z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania
robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).
6) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych - dopuszcza się wydłużenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było
możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy).
7) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości
wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w
tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).
2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia
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którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 5) poniżej:
1) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które
powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem,
że
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian
przepisów prawnych;
2)
w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle
przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub
materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza
się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
3)
w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w
świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub
technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla
uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
4)
w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;
5)
w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych w
umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych
(w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii)
pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, w przypadku
zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 5) poniżej:
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie
zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej;
2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że
dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do
zmian przepisów prawnych;
3) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle
przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub
materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza
się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
4) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
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sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w
umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych,
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
5) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie
zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;
4. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, poprzez odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zastosowaniu
stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty.
5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o
kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za
usługi, dostawy, roboty budowlane za niewykonany zakres robót;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o
ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy
przedstawionych przez Wykonawcę.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy
przedstawionych przez Wykonawcę.
6. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 5 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o
których mowa w ust. 5 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać,
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że zmiany wskazane w ust. 5 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji)
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na
stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym
oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) część wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 15 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę
podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) część wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 15 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 11 poniżej, do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 3) część wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 15 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu
warunku, o którym mowa w ust. 11 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11 poniżej.
11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 jest
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację
kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną
wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i
związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne
bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni
wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
12. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 5 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
13. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 mogą zostać dokonane ze
skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.
14. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla
prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
15. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach
wynikających Pzp.
16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
17. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 25
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron, w zakresie określonym w ust. 2 poniżej, w
trakcie realizacji umowy są:
Ze strony Zamawiającego:............................................

Ze strony Wykonawcy: ..................................................
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do dokonywania czynności faktycznych związanych z
wykonywaniem Umowy, w tym uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania.
Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego
będzie dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 oraz § 7
ust. 4 pkt 8).
3. Korespondencja w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w
formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Strony wskazują adresy do doręczeń jak niżej:
1)

Dla Zamawiającego: Gmina Ropczyce

Adres:

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Telefon:

17-2210550- .......................

Fax.:

17-2210550

e-mail:

.............................................

2)

Dla Wykonawcy:

Adres:

............................................

Telefon:

.............................................

Fax.:

............................................

e-mail:

.............................................

§ 26
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr
119) – RODO, informuje się Wykonawcę, że:
I.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, którego przedstawicielem jest Burmistrz Ropczyc.

II.

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za
pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres
Administratora.

III.

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
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3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV.

V.
VI.

VII.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ropczyce przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt III, w szczególności w zakresie realizacji przez Pana/ią z
Administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie
uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Posiada Pan/i prawo do:
 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

VIII.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

IX.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

X.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
§ 27

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
§ 28
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) gwarancja jakości,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOŚCI
Sporządzona w dniu: .....................................
1. Gwarant (nazwa, adres, dane s KRS): ....................................................................................... będący

Wykonawcą umowy.
2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
i ........................................ Umowa nr ........................ , z dnia ,
której
przedmiotem
jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane inwestycji pn. „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” zwana
w dalszej treści „Umową”.
3. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych
przedmiotem zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane inwestycji pn. „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w
Ropczycach” określonym w Umowie nr z dnia oraz w innych dokumentach będących jej integralną
częścią.
4. Data odbioru końcowego:.................................r.

Warunki Gwarancji Jakości
1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot Umowy został
wykonany prawidłowo, zgodnie ze zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także
z najlepsza wiedzą Gwaranta.
2. Przez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot
Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez
Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich
zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową,
techniczną i estetyczną przedmiotu Gwarancji.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na przedmiot Umowy na okres ……..
miesięcy.
4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:
1)

w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

2)
w przypadku wad - w dniu następnym licząc od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
3)

dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany,

4)
w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo,
termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia
usunięcia wad lub wykonania robót.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w
punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:
1)
Natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub
jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
W terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy o
innych zaistniałych wadach.

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:
1)
W wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową,
2)

W wyniku błędów w dokumentacji, za która Wykonawca jest odpowiedzialny,

3)
W wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z warunków
Umowy.
8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady natychmiast bądź w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi
trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień
Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
związanych z usuwaniem wad.
11. Gwarant,na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania
uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec producentów urządzeń,
podwykonawców, dostawców, usługodawców.
12. O każdej wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi
zgłoszenie faksem i/lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia
potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem i/lub pocztą elektroniczną.
13. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14. Wszelkie pisma kierowane będą przez strony na adresy podane w niniejszym dokumencie
Gwarancji Jakości.
15. O zmianach danych adresowych, strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później
niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
16. Gwarant zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
17. Wsprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
18. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy:

