Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, którego działa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
mającą swoją siedzibę w ....................... (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w .................. ...... Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego ………………….………….zł.
NIP …………………… Regon …….…………..…
w imieniu, której działa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.13.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o
której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
1579 ze zm.) o następującej treści:
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego p.n.
„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2018 roku” w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz
w/w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane.
4. Podane w kosztorysie ofertowym ilości remontów nawierzchni są ilościami szacunkowymi (orientacyjnymi) i mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w
okresie obowiązywania umowy swoimi zleceniami oszacowanych ilości wskazanych w SIWZ oraz kosztorysie
ofertowym.
5. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych podwykonawców:
-……………………………………………………………………………………………..
6. Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Umowa została zawarta na czas określony: od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018 r.
2. Wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac po czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o
konieczności ich wykonania i będzie je prowadzić nieprzerwanie do czasu ich zakończenia z wyjątkiem przypadku, gdy
warunki atmosferyczne to uniemożliwią.
3. Wznowienie prac przerwanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych powinno nastąpić niezwłocznie
po ich ustąpieniu.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może
wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane określone w Rozdziale 3 ust. 20 SIWZ będą zatrudnione
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Powyższe wymaganie nie dotyczy prac
wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
6. Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3 w terminie do 10
dni od dnia podpisania umowy.
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7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności określone w Rozdziale 3 ust. 20 SIWZ.
8. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych osobowych tych pracowników,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem
przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. j) - k) umowy .
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie wg uzgodnionych stawek
rozliczeniowych podanych przez WYKONAWCĘ w ofercie oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót na podstawie
powykonawczego obmiaru robót pomnożonego przez stawki jednostkowe wymienione w ust. 2 poniżej.
2. Stawki rozliczeniowe, o których mowa w ust. 1 ustala się na podstawie złożonej przez WYKONAWCĘ oferty w
następujących wysokościach:
a) za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego
wg technologii opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. a) SIWZ

- …………… zł brutto

a1) dodatek za każdy 1 cm grubości wykonywanego
remontu cząstkowego ponad 4 cm wg technologii
opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. a) SIWZ

- …………… zł brutto

b) za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego
wg technologii opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. b) SIWZ

- …………… zł brutto

b1) dodatek za każdy 1 cm grubości wykonywanego
remontu cząstkowego ponad 4 cm wg technologii
opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. b) SIWZ

- …………… zł brutto

c) za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego
wg technologii opisanej w rozdz. 3 ust. 2 lit. c) SIWZ

- …………… zł brutto

c1) dodatek za każdy 1 cm grubości wykonywanego
remontu cząstkowego ponad 4 cm wg technologii
opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. c) SIWZ

- …………… zł brutto

d) za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego
wg technologii opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. d) SIWZ

- …………… zł brutto

d1) dodatek za każdy 1 cm grubości wykonywanego
remontu cząstkowego ponad 4 cm wg technologii
opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. d) SIWZ

- …………… zł brutto

e) za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego
wg technologii opisanej w Rozdz. 3 ust. 2 lit. e) SIWZ

- …………… zł brutto

f) za wypełnienie pęknięć nawierzchni masą zalewową o
elastyczności nie mniejszej niż 50% wg technologii opisanej
w Rozdz. 3 ust. 2 lit. f) SIWZ

- …………… zł brutto

3. Ceny wymienione w ust. 2 zawierają podatek VAT w wysokości 23%
4. W przypadku gdy remont wykonywany będzie na głębokości większej niż 4 cm w technologiach prac wymienionych w
ust. 2 lit. a), b), c) i d) zaproponowane ceny jednostkowe zostaną proporcjonalnie przeliczone do faktycznej grubości
wykonanego remontu w oparciu o cenę dodatku za każdy 1 cm grubości wykonywanego remontu ponad 4 cm podaną w
ust. 2 lit a1), b1), c1), d1) odpowiednio do zastosowanej technologii.
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5.

W przypadku remontu, o którym mowa w ust. 2 lit. e) SIWZ zaproponowana cena jednostkowa odnosi się do 50 kg
faktycznie zużytych grysów i emulsji.
6. Zakres prac do wykonania oraz dobranie odpowiedniej technologii robót każdorazowo będą określane przez
Zamawiającego.
7. Całkowita wartość wykonanych robót, a tym samym maksymalna suma wynagrodzenia za realizowany w całości
przedmiot zamówienia nie przekroczy kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie jako ceny porównywalnej wyliczonej
wg. kosztorysu ofertowego, tj. kwoty …………………….. zł brutto.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty o której mowa w ust. 7, a Wykonawca zrzeka się
roszczeń odszkodowawczych o zwrot nakładów poniesionych na realizację przedmiotu zamówienia jak również
utraconych zysków. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko te prace, które faktycznie
zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.
10. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.
§4
1. WYKONAWCA zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla
innych użytkowników dróg.
2. WYKONAWCA ma obowiązek oznakowania robót we własnym zakresie i na własny koszt, oraz utrzymanie
oznakowania przez cały okres trwania robót.
3. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny
odpowiedzialny będzie WYKONAWCA.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej
umowy lub też inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z
usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w
tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.
5. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane.
6. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed
odbiorem robót Wykonawca naprawia na własny koszt.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach.
§5
1.
2.
3.

Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania przejmie Zamawiający.
Gruz, odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca wywiezie poza teren robót i będzie z nimi
postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
Wykonawca
będzie
przeprowadzać
pomiary
i
badania
materiałów
oraz
robót
zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

§6
1. Do obowiązków Wykonawcy również należy:
1) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu odbioru robót.
2) Utrzymanie ładu i porządku na terenie robót.
3) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.
2. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,
MZD.271.13.2018

3

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji MA

„WYKONANIE

U M O W A ( PR O J EKT ) NR ………..
REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG I ULIC MIASTA
LESZNA W 2018 ROKU ”

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób.
4.

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z
innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
§7

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Termin gwarancji na wykonane prace oraz wbudowane materiały wynosi 12 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad/usterek.
5. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu
obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obwiązywania.
6. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterek poprzez naprawę, bądź wymianę, w
sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek.
7. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady objęte gwarancją w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek.
11. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 9 lub 10 Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości wykonanych robót brutto, o którym mowa §
3 ust. 7 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad/usterek.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek
o których mowa w ust. 9 lub 10 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
13. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod
numer………………………………… lub poczty elektronicznej ……………………………………………………
14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrożenie życia lub mienia.
15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem Zamawiającego.
16. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te wady spowodowały,
szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.
17. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić określony sposób
usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń
jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów.
18. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Należność za wykonane roboty będzie uregulowana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem w terminie ……. dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktury z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY nr
……………………………… z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz § 11 ust.12-18 niniejszej umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności
WYKONAWCY, podwykonawcy i Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót. Z kosztorysu powykonawczego
stanowiącego załącznik do protokołu odbioru winna wynikać kwota wynagrodzenia należna podwykonawcom.
3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, oraz ze względu na solidarną
odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcę, (art. 6471 par.5 kodeksu cywilnego) płatności za zrealizowane roboty będą dokonywane wg
następujących zasad:
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a) Zamawiający będzie regulował Wykonawcy tylko należności z faktur za roboty bezpośrednio przez niego wykonane,
natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadająca wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie
wypłacona Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oświadczenie Podwykonawcy), że w
całości zapłacił on należność Podwykonawcy, przy czym informacja o zrealizowaniu płatności winna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
lub
b) Zamawiający, za wskazaniem Wykonawcy, będzie regulował Wykonawcy z jego faktur tylko należności za roboty
bezpośrednio przez niego wykonane, natomiast płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane
przez Podwykonawcę nastąpią po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezpośrednio na rachunek
Podwykonawcy zgodnie z terminem określonym w §11 ust. 13. Faktura winna wskazywać nazwę właściciela rachunku,
nazwę banku i numer rachunku Podwykonawcy.
Dokonanie zapłaty Podwykonawcy zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lit. b) powyżej zwalnia Zamawiającego ze
zobowiązania do zapłaty na rzecz Wykonawcy, a świadczenie uznaje się za spełnione.
W razie niedopełnienia obowiązków wskazanych w ust. 3 lit. a) powyżej Zamawiający władny jest obniżyć kwotę
płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na
wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 §5 kodeksu
cywilnego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z fakturą dokumentów poświadczających kwoty należne
Podwykonawcom, Zamawiający zwróci się pisemnie do Podwykonawców o dostarczenie kopii faktur za wykonane przez
Podwykonawców roboty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 powyżej
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO
: NIP 697-22-59-898,
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY
: NIP ……………….,
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy…. ...........
: NIP ...........................,
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę
trzecią.
Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla
Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest
najbliższym dniem roboczym.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy
jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
§9
Ustala się częściowe rozliczanie robót – miesięczne.
Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ich do
odbioru w obecności Wykonawcy i podwykonawcy robót.
Załącznikami do protokołu odbioru robót są:
1) obmiar powykonawczy sporządzony w rozbiciu na poszczególne technologie wymienione w ust. 2 oraz na ulice,
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
2) kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót i
stawek jednostkowych podanych w ofercie.
Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy
zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie
odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne,
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez
Zamawiającego na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich
cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe
rozliczenie.
Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.
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Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
§ 10

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO będzie: ………………….
Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332ze zm.), oraz umowy zawartej między nim a Zamawiającym.
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO będą: Dominik Kaźmierczak, Agata
Pawlikowska, Maciej Adamski, Dariusz Matukiewicz, Piotr Kalbarczyk.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia WYKONAWCY będzie: …………………..
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru.
§ 11
Podwykonawcy
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

W przypadku, gdy Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot
umowy z udziałem podwykonawców ma obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi
wynikać w szczególności:
a.
zakres robót przewidziany do wykonania,
b.
terminy realizacji,
c.
wynagrodzenie i terminy płatności,
d.
sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda WYKONAWCY na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany należy
przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.
ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w
przypadku, gdy:
a) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części przedmiotu zamówienia,
Niezgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa
w ust. 5 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU
poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o
podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa
w ust. 5 powyżej.
Niezgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z
akceptacją tej umowy i jej zmiany przez ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa
niż 50.000,00 zł.
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,
ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, poinformuje o tym WYKONAWCĘ wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. h niniejszej umowy.
12. 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.
13. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
ZAMAWIAJĄCEMU faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłączenie 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.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
16. ZAMAWIAJĄCY pisemnie poinformuje WYKONAWCĘ o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 12 powyżej. W terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY tej informacji,
WYKONAWCA może zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 powyżej, ZAMAWIAJĄCY może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12
powyżej, ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
20. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
21. WYKONAWCA odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych
kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. WYKONAWCA
ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców
lub dalszych podwykonawców.
22. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
23. WYKONAWCA odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w
realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
24. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców. Niezależnie od powyższego WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
25. WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
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26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty
WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w całości od WYKONAWCY.
27. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.
28. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia
WYKONAWCY, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 6 ust. 3
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalsze-mu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 powyżej.
§ 12
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących
przypadkach i wielkościach:
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a/ za nieprzystąpienie do wykonywania zleconych prac w terminie 48 godzin od powiadomienia o konieczności ich
wykonania w wysokości stawki podanej w §3 ust. 2 lit. a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości stawki
podanej w §3 ust. 2 lit. a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,
c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości stawki
podanej w §3 ust. 2 lit. a) za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości będącej równowartością prac
wykonanych na powierzchni 500 m2 przy zastosowaniu stawki podanej w §3 ust. 2 lit. a),
e/ w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego z umowy
łączącej podwykonawcę z WYKONAWCĄ lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą,
f/ w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł,
g/ w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł,
h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 500,00 zł,
i/ za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte
przedmiotem umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j/ za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy w wysokości 500,00
zł za każdy dzień opóźnienia;
k/ za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podczas kontroli, o których mowa w
§ 2 ust. 7 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 zł
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w §13 umowy, w wysokości określonej w ust. 1 lit. d)
niniejszego paragrafu.
3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY jeżeli WYKONAWCA bez
uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM:
a/ nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 48 godzin od dnia powiadomienia o konieczności wykonania
robót,
b/ przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od WYKONAWCY jest dłuższa niż 48 godzin,
c/ WYKONAWCA wykonuje zamówienie niezgodnie z założonymi technologiami.
d/ Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o których
mowa w §11 niniejszej umowy,
e/ Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,
f/ Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji
niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
WYKONAWCĘ.
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Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie.
§ 13

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §12 ust. 2, w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14
1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,
pod rygorem nieważności.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do tego
odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru wykonanych do
dnia odstąpienia robót, i zapłaci za nie na zasadach określonych w §3, §8, §9 i §12 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to
winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót
według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do
dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty
odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin
odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem
dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót,
6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane
prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony.
§ 15
1.
2.
3.

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych.
Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową WYKONAWCA będzie stosował wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).
Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektorów Nadzoru WYKONAWCA obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
§ 16

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:
1. Oferta WYKONAWCY.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
§ 17
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
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§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 18
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru WYKONAWCY, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) wystąpienie siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne , którego
nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron,
4) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
5) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie,
6) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
7) zmiana stawki od towarów i usług,
8) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót,
9) zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwykonawcą,
który będzie realizować część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom. Jeśli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,
10) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
WYKONAWCY, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych
w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
6) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców).
7) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami
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3. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
§ 19
1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań,
aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla WYKONAWCY i 2- egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Środki na realizację umowy zostały ujęte w planie wydatków na 2018 rok na bieżące utrzymanie dróg wg klasyfikacji
600/60015/4270 oraz 600/60016/4270
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