Zał. nr 3 do SWZ

Numer umowy WKB 272.7.2021
zawarta w dniu .............................. w Kietrzu,
pomiędzy:
Gminą Kietrz
48 – 130 Kietrz, ul. 3 Maja 1,
posiadającą: NIP: 748-15-18-629 oraz REGON: 51412898,
reprezentowaną przez:
Dorotę Przysiężna-Bator – Burmistrza Gminy Kietrz,
przy kontrasygnacie: Beaty Trzcińskiej - Skarbnika Gminy,
zwaną dalej Zamawiającym
a..................................................
zwany dalej Wykonawcą
Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
przepisów art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) – zwaną dalej p.z.p. na zadanie: „Zagospodarowanie
terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem
w Kietrzu”.

przy ul. Kościuszki

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji:

1. Budowa parkingu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
2. Budowa oświetlenia parkingu wraz z zasilaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności technicznobudowlanymi, normami oraz przepisami BHP.
4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowi jej
integralną część.
5. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące
w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

6. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia
obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych dopiero po protokolarnym
przejęciu placu budowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach
w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.
Bezpieczeństwo i organizacja budowy
4.
Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
5.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
6.

Wykonawca:
1) Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu inwestycji
(tablica informacyjna), na które składają się odpowiednie pomieszczenia
magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla
swoich pracowników oraz pomieszczenie umożliwiające organizację narad
roboczych.
2) Sporządzi lub zapewni sporządzenie, po podpisaniu umowy ale przed
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie
określonym w art. 21a ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.
3) Zabezpieczy inne nadzory jednostek zewnętrznych, w przypadku kiedy to będzie
konieczne.

7.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
8.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty
zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Materiały
9.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów
fabrycznie nowych I-go gatunku:
1) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz zgodnie
z art.10 ustawy Prawo Budowlane;
2) Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową;
3) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi
przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania
te Wykonawca wykona na własny koszt;
4) Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania
świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do
uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.
Gwarancja i rękojmia
11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..…. miesięcy na wykonane
roboty budowlane. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego a w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane, rozpoczyna swój bieg od daty
odstąpienia, wniesionego w formie pisemnej.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne
wykonanych robót oraz za wady i awarie powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
14. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po
przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni
przed planowanym terminem.
15. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się
protokolarnie.
16. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad
wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu wykonawcy.
17. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
18. Strony niniejszym wydłużają ustawowy okres rękojmi w stosunku do robót na czas
trwania okresu gwarancji zgodnie z ust.12.

Odbiory
19. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót
zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ich
sprawdzenie przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie,
Zamawiającego zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich
zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
20. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.
21.

Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza;
1) operat powykonawczy, który musi zawierać:
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony),
b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie
z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru (jeśli został
ustanowiony), oraz, że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,
c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz.

22. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 5 dni od daty powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa
w ust. 21 niniejszego paragrafu.
23. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od daty
rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
24.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad
lub braków,
2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót
lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości
użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do
usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić
o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez Zamawiającego.

25. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do
naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy
w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego
zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§3
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
2.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy całość dokumentacji

technicznej, niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
3.
Zamawiający zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności za wykonany
przedmiot umowy.
§4
Czas trwania umowy
Termin zakończenia robót ustala się do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
§5
Osoby upoważnione do realizacji umowy
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
………. telefon do kontaktu: ……., e-mail: ……….
Wykonawcę reprezentować będzie:
.....................telefon do kontaktu: .........., e-mail: .........
§6
Wartość umowy
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie
wynagrodzenie ryczałtowe to jest: ……………….
złotych netto (słownie:
………………………………………………………….)
plus 23% podatek VAT
w
kwocie
……………..…………złotych
(słownie:
……………………………………………………………….),
łącznie:………………..
złotych brutto (słownie: ………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
§7
Warunki płatności
1.

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie.

2.

Wartość faktur częściowych będzie realizowana do 80% wartości zamówienia.

3.

Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót,
potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Zamawiającego, w
terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.

4.

Pozostałe 20% wartości zamówienia zostanie zrealizowane po podpisaniu protokołu
odbioru końcowego robót.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
1)
zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości brutto
zamówienia za każdy dzień zwłoki,
2)
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy
stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1 umowy,
3)
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1.000
zł.
4)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy
5)
za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1000,00 zł.
6)
za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej
od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
7)
za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników wskazanych w § 11
ust. 1 w wysokości 1.000,00 zł. za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy
miesiąc niezatrudnienia.
8)
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
o których mowa w § 13 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,
9)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1)
za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
2)
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc
od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich
kwoty z dowolnej faktury Wykonawcy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie:
...........................................................................
złotych,
w
formie
............................................. .
1.

Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji kwotę ...................................... (nie przekraczającą 30% zabezpieczenia). Kwota
ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.
4. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie,
przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w poprzednim zdaniu, następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
2.

§ 10
Zmiany umowy
1.

Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:
1)
na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia
robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.
Dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiającego;
2)
w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
3)
gdy zajdzie konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa;
4)
w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT,
5)
w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, tj.:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, sytuacje
kryzysowe wywołane COVID – 19, bądź inne choroby zakaźne), mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania robót;
b) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
w szczególności uniemożliwiające stosowanie technologii i materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.
d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
6)
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian materiałowych, w sytuacji,
gdy:

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).
c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od
przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub
urządzenia oferowanego.
2.
Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż
progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.
3.
Rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3)
następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń
przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud
dla woj. opolskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen
z hurtowni z tymi materiałami.
4.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę:
- kierowcy pojazdów,
- operatorzy maszyn do robót nawierzchniowych,
- operatorzy maszyn i urządzeń,
- pracownicy wykonujący prace ziemne, brukarskie, instalacyjne, montażowe
i pomocnicze, (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji);
- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub

1)
2)
3)
4)

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do
żądania:
oświadczenia zatrudnionego pracownika,
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentów,
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
§ 12
Regulacje związane z podwykonawstwem

1. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek:
1) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu
jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, i do jej zmian;
3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
oraz ich zmian;
2. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, zawieranych przez
Wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający stawia
następujące wymogi:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy;
2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;
3) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgłasza pisemnie zastrzeżenia do tego projektu;
4) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżenia do otrzymanego projektu umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;
5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych
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;
6) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo,
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane;
7) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację umowy.
8) Wykonawca do każdej umowy zawartej z podwykonawcą zobowiązany jest wpisać
zastrzeżenie, że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą,
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9) Postanowienia pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.
3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty (kopii
przelewów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust.
3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5. 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, dostawy i usługi.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, 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.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
9. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 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.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust.4 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

2.
3.

W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania,
w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez
Wykonawcę.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.
2019 z późn.zm.).
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

...........................................
(Wykonawca)

.........................................
(Zamawiający)

