ZAŁĄCZNIK NUMER 2
WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………………………………….. w Gnieźnie pomiędzy:
Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań
NIP 7781346888
w imieniu którego występuje
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27
62 – 200 Gniezno
tel/fax 61 426 34 48 www.medyk.gniezno.pl e –mail medykgniezno@op.pl
reprezentowanym przez:
Elżbietę Kabzińską – Dyrektora Centrum
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………….. z siedzibą
w …………………..……………,
NIP………………………………………REGON
KRS ………………………………

…………………………………

reprezentowanym
przez:……………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi

zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana okien i
drzwi w budynku sali gimnastycznej”
Przedmiot umowy – postanowienia ogólne
§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.
1202 i 1276 ze zmianami), polegających na wykonaniu „Wymiana okien i drzwi w budynku sali
gimnastycznej” Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie w zakresie określonym w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ, Dokumentacja projektowa na
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej, oraz pozwolenie na budowę Starosty
Gnieźnieńskiego Decyzja Nr 622/2018 z dnia 29.05.2018r.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów
dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 i 1276) oraz Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r.
poz. 1570 oraz z 2018r. poz. 650) oraz innych przepisów, o ile maja zastosowanie.
3.Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ,
Dokumentacją projektową na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej , oraz
pozwolenie na budowę Starosty Gnieźnieńskiego Decyzja Nr 622/2018 z dnia 29.05.2018r,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami,
normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin w terenie
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy
oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza,
że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami robót budowlanych i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej
umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy,
możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu
budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w
przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
6.Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej posiada
wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót objętych niniejsza umową
i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy
7.Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane uprawnienia i
doświadczenie w realizowaniu prac i robót, o których mowa w umowie i zobowiązuje się do ich
utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy

Warunki realizacji robót budowlanych
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,
dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa
do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, ani też wyrażania zgody
na ich wykonanie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia kierownika robót budowlanych z uprawnieniami do
pracy przy zabytkach. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz winna wykazać się co najmniej 18 miesięcznym
udziałem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Sposób udokumentowania
powyższych kwalifikacji określony został w art. 37 g ust. 1 lub 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
3. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką
dokumentację przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy
§3
1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń
potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.
2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Polsce, normami, zatwierdzoną dokumentacją projektową/techniczną,
współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z umową, dokumentacją
projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i
dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp na plac
budowy, do warsztatów i placów składowych, na których znajdują się materiały i wyroby służące
wykonaniu Umowy. Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów,
certyfikatów, potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem,
zastosowaniem lub montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom
zewnętrznym wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku
potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty czynności kontrolnych obciążają Wykonawcę.
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń, dla potrzeb prowadzonych
robót budowlanych, wywozu odpadów, jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości
chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia
5.Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z
materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały
uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę
przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2016r. poz. 1570

oraz z 2018r. poz. 650). Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy nie będzie
używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te
zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do
wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:
a) usunięcia z terenu budowy, niezgodnych z umową, materiałów, towarów i/lub zaniechania prac
b) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych prac
7. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie budowy
materiałów i urządzeń, w tym trwale wmontowanych, a także pozostaje właścicielem wszelkich robót
odebranych w każdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu
podpisania odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi ryzyko ich kradzieży,
przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót.
Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokołu odbioru
przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady
fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający
może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania jak też odbioru
materiałów, urządzeń przedmiotu umowy znajdujących się na terenie budowy; w razie nieobecności
przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może jednostronnie dokonać ich odbioru
9. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub zagospodarowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 pkt. 1 obejmuje także koszty
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego itp.) odzyskowi,
a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub
nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy
Obowiązki Zamawiającego
§4
Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
1. Wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania
2.Przekazania dokumentacji projektowej określonej w SIWZ
3. Wskazanie terenu pod zaplecze budowy
4. Zapewnienie Inspektora nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego przez:
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jakości wykonanych robót
c) uczestniczenie w odbiorach technicznych
d) sporządzanie dla Zamawiającego wszelkich protokołów
5. Odebrania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy na zasadach określonych w umowie
6. Zapłaty umówionego wynagrodzenia

Obowiązki Wykonawcy
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) Przygotowanie i organizacja placu budowy
2) Wykonanie przedmiotu określonego w § 1niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami,
zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej
3) Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń jeśli są konieczne lub zażąda tego Zamawiający
4)Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni
sprzęt i
narzędzia
5)Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie
porządku i dyscypliny
6)Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych
7) Zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy
8) Informowanie Inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót
oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy
9)Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z
prowadzonymi robotami i na placu budowy
10) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej na odbiór końcowy zadania
11) Ustanowienie Kierownika budowy z uprawnieniami do pracy przy zabytkach
12)Posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy, przez cały okres wykonywania umowy i przedstawienia
każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy
(jednak nie krótszy niż rok od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowiązuje się
utrzymać/przedłużyć odpowiednią polisę przez okres do końca wykonywania robót budowlanych
oraz przedkładać ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią w co najmniej na 3 dni przed terminem
wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 3
dni od wezwania żądać kary umownej od pierwotnego dnia w którym obowiązek ten miał być
spełniony
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne i socjalne dla
swoich pracowników jak też na własny koszt wyposaży pracowników, realizujących przedmiot
Umowy, w odzież ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, narzędzia oraz niezbędną aparaturę
pomiarową i kontrolną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych na placu budowy. Jest odpowiedzialny
za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również zobowiązany jest do
zabezpieczenia i strzeżenia terenu budowy, w tym materiałów, urządzeń i robót odebranych przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest na własny koszt do pobierania
i przechowywania na terenie budowy próbek, materiałów użytych do realizacji. Czynności poboru i
przechowywania tych próbek wykonane będą zgodnie z Polską Normą. W trakcie pobierania próbek
przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w tej czynności uczestniczyć. Zamawiający w trakcie
realizacji przedmiotu umowy ma prawo nakazać Wykonawcy przeprowadzenie badań wybranej partii

pobranych próbek lub materiału. Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże wymagane próbki
wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiającego) celem dokonania badań.
Opracowane przez ten podmiot wyniki badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą spełnienie przez wyrób wymagań
Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badań poniesie Zamawiający, a w braku takiego
potwierdzenia koszty przeprowadzania badań poniesie Wykonawca, z tym zastrzeżeniem, iż koszty
badań próbek betonu w każdym przypadku obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać należyty porządek na terenie budowy i właściwą organizację
pracy zapewniających pozytywne postrzeganie realizacji przedmiotu umowy przez osoby trzecie.
5. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, w tym korzystanie z mediów i dróg
komunikacyjnych oraz zapewnić utrzymanie porządku i czystości, aby ponad konieczną miarę nie
została zakłócona działalność użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem robót budowlanych
w czasie i po zakończeniu robót. Wykonawca, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy
uporządkuje teren budowy i wokół niego oraz drogi komunikacyjne. Niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przez Wykonawcę w/w czynności w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego
do zastępczego wykonania powyższego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji umowy, w tym także
informacje dotyczące personelu Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów uczestniczących w
wykonaniu umowy, w tym podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem
wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu
Szczegółowy sposób realizacji umowy: Wykonawca - Zamawiający
§6
1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2.Zamawiający wymaga aby roboty budowlane objęte Przedmiotem umowy w zakresie wskazanym
w SIWZ, przez cały okres ich trwania, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
Wymaganie powyższe nie dotyczy robót budowlanych wykonywanych bezpośrednio przez osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
3.Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od osób, których dane osobowe zamierza przekazać
Zamawiającemu, zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby w związku z realizacją
umowy.
4.Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz środki finansowe niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.
5.Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących
Przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach SIWZ oraz w § 8 Umowy. Za działania Podwykonawców Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za działania własne.

6.Wykonawca zapewni na swój koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały.
7.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.
8.Osobą
uprawnioną
do
kontaktów
…………………………………….,
nr telefonu ………………...
9.Osobą
uprawnioną
do
kontaktów
…………………………………….,
nr telefonu ………………...

ze

ze

strony

strony

Zamawiającego

jest

Wykonawcy

jest

10.Strony dopuszczają zmianę osób funkcyjnych. Zmiana osoby nie będzie stanowić zmiany treści
Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie skutecznego powiadomienia Stron.
Termin wykonania
§7
1.Zamawiajacy zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych i wszelkich innych czynności
niezbędnych do wykonania zadania rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego
bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 9 ust. 6 – w nieprzekraczalnym terminie do
dnia …………….2018 roku, uwzględniając procedurę wskazaną w § 9.
Podwykonawcy
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót
podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
2. Wykonawca i Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy
3.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej
4.Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego
6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.
4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego
9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej
11.Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, 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
Wynagrodzenie
§9
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:
1)
zgodnie
z
ceną
ofertową
w
wysokości
.......................................
netto
(słownie:........................................................)
tj
.....…………………
zł
brutto
(słownie:
……….......................…………………………………………. )
w tym:
Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w ramach niniejszej umowy rozumiane jest jako uzyskanie odbioru
końcowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu § 9 ust. 6 umowy.

2. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje całość nakładów
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty: prac
przygotowawczych, robót budowlanych, gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczeń, zabezpieczenia
budowy, koszty wykonania i likwidacji zaplecza budowy. Wynagrodzenie obejmuje całość robót,
materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania całości przedmiotu umowy
3. Kwoty wymienione w ust. 1 stanowią zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za koszty
dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, uzgodnień projektu,
itp.
4. Wynagrodzenia określone w ust. 1 umowy będzie płatne po wykonaniu robót budowlanych
rozumianym jako uzyskanie odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu w rozumieniu
§ 9 ust. 6
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury należność na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami
6. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robót budowlanych w następujący
sposób:
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru (zwany
dalej „Protokołem końcowym - zadania ”) bezusterkowy, o którym mowa w § 9 ust. 6, podpisany
przez Inspektora nadzoru i Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego
7. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię Protokołu odbioru końcowego
bezusterkowego
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie z § 7
umowy), obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu
dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentów
wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z
Podwykonawcą co najmniej o treści:

……………….dnia………………….

Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27
62 – 200 Gniezno
Działając w imieniu ……………………………………………………….
podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

(pełna

nazwa

1) Jako Podwykonawca wykonania etapu prac ........... dotyczącego Wymiany okien i drzwi w budynku sali
gimnastycznej jestem wykonawcą robót budowlanych, w szczególności robót ………………….. i łączy
mnie z ………………………. (Wykonawcą) umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowa ta
nie została zmieniona.

2) Zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy
wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..
- na podstawie faktury …………… ……. kwotę ........... zł w dniu …………..,
b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą, a Podwykonawcą kwota ………………zł, której termin
płatności upływa w dniu …………………………. …………,
3) Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach, w tym
w szczególności:
a) Faktury nr…………………i …………
b) Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia ………… i ….. .
c) Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i ………
d) Oświadczenia Podwykonawcy z dnia ………… i ……….
e) ……………………………………………
f) …………………………………………
Podwykonawca
………………………………………………………

…………………………………..

Wykonawca
Potwierdzam
stan
…………………………………………………….

faktyczny

i

prawny

9. Strony umowy ustalają pozostałe warunki rozliczeń z Podwykonawcami:
1)Zamawiający dokonuje 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
2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, 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,
3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji
5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożył 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
c) dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty
6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w pkt. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy
7) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy danego etapu w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz
podwykonawców, przy dokumentach o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty
Odbiór robót budowlanych
§ 10
1.Wykonawca wykona roboty budowlane w rozumieniu ust. 4 w terminie: nie później niż do
…………… 2018 roku
2. Odbiór końcowy robót nastąpi na podstawie Protokołu odbioru robót podpisanego przez
upoważnionych do tej czynności przedstawicieli stron w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót będących
przedmiotem umowy i przekazania niezbędnych dokumentów
3. Za dzień zakończenia robót budowlanych, strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające
użytkowanie albo wady istotne, z tym że:
1) Za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie
jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których
naprawienie trwałoby dłużej niż 7 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających
korzystanie z obiektu lub jego części,
2) Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane
będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w
terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Strony przyjmują za dzień wykonania robót budowlanych:
1) Dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń,
lub
2) Dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie
dłuższym niż 7 dni, lub
3) Dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania
odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub
4) Dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia

5. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający może dokonać
odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
2) Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7-dniowego
terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma
prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru
do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić,
3) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich
usunięcia.
4) Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie
ich w terminie 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić,
5) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 7 dni lub ich
usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać
wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi jeżeli wady uniemożliwiają
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
6. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:
1) Protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub
2) Protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.
Gwarancja i rękojmia
(zapisy wzoru umowy zostaną doprecyzowane zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy)
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji
wynosi co najmniej 5 lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi jest
równy terminowi gwarancji i wynosi co najmniej 5 lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub korespondencją mailową. Wykonawca zobowiązany
jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od
otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego
4. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany w
ramach gwarancji do:
a) nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości
b) nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej
jakości, dla którego okres gwarancji już upłynął w przypadku, gdy wada została spowodowana
ujawnioną wadą fizyczną innego elementu o dłuższym okresie gwarancji w terminie ustalonym z
Zamawiającym. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu, wymiana nastąpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym rodzaj i charakter wady

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę
umowną zgodnie z § 12 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych
uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego
zadania jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udziela rękojmi na urządzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę na okres co najmniej 5 lat od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca może
dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały
zastosowania
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(zapisy wzoru umowy zostaną doprecyzowane zgodnie z SIWZ w zależności od formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy)
§ 12
1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 2 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 1 pkt. 1
tj. w kwocie ……………………………………………. zł w formie ......................................................
2. 100% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ostatecznego
bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy
3. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków wynikających z
Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę:
zagrożenia powstania szkody po stronie Zamawiającego i/lub zagrożenia powstania roszczenia osób
trzecich wobec Zamawiającego, Zamawiający może, o ile dane zdarzenie nie jest objęte zakresem
ubezpieczeń Wykonawcy określonych w § 5 ust. 1 pkt 13, wstrzymać się z zapłatą na rzecz
Wykonawcy jakiejkolwiek należności do wysokości ujawnionego zagrożenia do czasu
udokumentowania przez Wykonawcę ich naprawienia/należytego zabezpieczenia/zaspokojenia lub
przedłożenie oświadczenia ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w
pełnym zakresie.
Kary umowne
§ 12
Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych:
1.Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy
dzień opóźnienia
2.Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto

3.Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
4.Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca
lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł
5.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego umowy z
Podwykonawcą w terminie i na zasadach określonych w § 7 umowy – kara umowna w wysokości
500,00 zł
6.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
w wysokości 100,00zł za każdy dzień opóźnienia
7.W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości
100,00zł za każdy dzień opóźnienia
8. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany – w wysokości
100,00zł za każdy dzień opóźnienia
9.W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia
10.W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania robót lub
przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 3 tygodnie – w wysokości 10 000,00zł
11.W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia
brutto
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w
sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku,
kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone
Odstąpienie od umowy
§ 13
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowie,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – w ciągu 30 dni od dnia powzięcia o tych okolicznościach
2) Chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne
zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia)
3) Zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku
o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia
tych okoliczności), lub wniosek o likwidację Wykonawcy

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją,
sztuką budowlana lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego lub osób działających w jego
imieniu
5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
6) Wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
7) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót lub opóźnienie w ustalonym terminie rozpoczęcia robót
stanowiących przedmiot umowy przekracza 15 dni
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązać
umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki
szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od
umowy
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada
5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia z zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione
5. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-7 są zależne od Wykonawcy
i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie
6. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
uporządkuje i opuści teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać na własny koszt i
ryzyko zabezpieczenie terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiającego
nowemu wykonawcy jednak nie dłużej niż przez jeden miesiąc od dnia odstąpienia od umowy.
7. W razie uchybienia obowiązkom, o których mowa w/w punkcie, Zamawiający może powierzyć
innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Także w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi dalszą realizację przedmiotu umowy na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za roboty
należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zmiany umowy
§ 14
1.W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron
umowy
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku, gdy:
 dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest użycie
rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te
wskazane w ofercie Wykonawcy lub SIWZ
 zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj Wykonawca bez
zwiększenia swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach
niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania
robót
 zamiana materiałów, urządzeń, technologii gdy wykorzystanie materiałów, urządzeń
wskazanych w dokumentacji lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie
usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem
bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego obiektu. Zmienione
materiały/urządzenia/sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry
jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty
2)Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany kierownika budowy lub innych osób wskazanych w
umowie (zdarzenie losowe, rezygnacja, zmiana pracy itp.) lub zmiany danych Wykonawcy bez zmiany
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu)
3) Dotyczących zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:
 działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie np. powódź
 wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych np. intensywne opady deszczu
i śniegu, podtopienia, temperatura powietrza
 koniecznością wykonania dodatkowych badań i ekspertyz
 zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy
 realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w
tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych
 ograniczenie dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia
 wykonanie zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową
 wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany
jest przedmiot umowy jeśli zmiany te wpływają na zakres robót
4)Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży
w interesie Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą
wysokości umownego wynagrodzenia

5)Zmiany postanowień umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do
robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa
robót lub usprawnią proces budowlany
6) Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy
4. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej
przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez Kierownika budowy,
akceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Do każdej propozycji zmiany,
inicjujący zmianę przedstawi:
1) Opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania
2) Uzasadnienie zmiany
3) Obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia
Postanowienia końcowe
§ 15
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części
umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu
2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku
polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:
- dla Wykonawcy:
Adres: ………………………………….
- dla Zamawiającego:
Adres: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27, 62 – 200 Gniezno
z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania
stron na adres: e-mail Zamawiającego: medykgniezno@op.pl i adres e-mail Wykonawcy:
……………………. ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że
zostanie ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.
3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.
4. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji całego okresu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wyznacza ……………………………………, tel.
.............................................,
e-mail.........
5. Jako koordynatora całego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza
……………………………………………………………………………,
tel………………,
e-mail.........
6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualne
zaświadczenia przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub

Architektów wraz potwierdzeniem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej inżynierów budownictwa osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
wymienionych w SIWZ.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym szczególnie: Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
(Dz.U. z 2018r., poz. 1025 i 1104 z późniejszymi zmianami), Prawo zamówień publicznych z 29
stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r., poz 1579 z późniejszymi zmianami), Prawo budowlane z 7 lipca 1994
roku (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 i 1276 z późniejszymi zmianami)
8. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają
Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla
Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

