
Fundusze 	 ~ Unia Europejska
EuropeJskie EurOP'!ti$kl Fun6uu 

•Prog,,.m RtgOon.llny •• 	 Rozwoju R~ion.tl~o.. 
UMOWA Nr ............... (WZ6R) 


zawarta w dniu ......................... 2018 roku w todzi pomi~dzy: 


Miastem t6di z siedzibq w todzi przy ul. Piotrkowskiej 104, reprezentowanym przez Prezydenta 
Miasta todzi w imieniu, kt6rego dZiatajq: 

............................................ - Pierwszy Wiceprezydent Miasta todzi 


......................................... - Zast~pca Dyrektora Wydziatu Gospodarki Komunalnej 

w Departamencie Spraw Spotecznych UMt 


zwanym dalej "Zamaw;ajqcym" , 

a 

.............................................................zwanq dalej IIWykonawcq" .. 


Na podstawie dokonanego przez Zamaw;ajqcego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zam6wien 
publicznych zawarto umow~ 0 nast~pujqcej tresci. 

§1 

1. 	Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajqcych na termomodernizacji 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 przy ul. tqcznej 53 w todzi, w ramach projektu 
pn. IIRacjonalizacja zuzyc;a en erg;; - termomodern;zacja obiekt6w edukacyjnych todzi. Etap I" 
wsp6tfinansowanego przez Uni~ Europejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2014-2020, (Os Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna -
Dziatanie IV.2 Termomodernizacja budynk6w, Poddziatanie IV.2.1 Termomodernizacja 
budynkow-ZIT) 

2. 	 Ogo/ny zakres robot: 

1) Docieplenie scian zewn~trznych, 
2) Docieplenie stropodachow, 
3) Wymiana stolarki drzwiowej, 
4) Wymiana instalacji c.o., 
5) Wymiana instalacji odgromowej, 
6) Inne roboty niezb~dne do przeprowadzenia termomodernizacji. 

3. 	 Wykonawca wykona i umocuje na elewacji budynku, tablic~ informacyjno-pamiqtkowq ze staB 
nierdzewnej zgodnie z Podr~cznikiem Wnioskodawcy i Beneficjenta programow polityki 
sp6jnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zamieszczone na stronie internetowej pod 
adresem: 
https:/Iwww.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172!Podrecznika wnioskodawcy i beneficj 
enta info promo 140616.pdf 

• 4. Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawarty jest w dokumentacji projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, kt6re zostaty 
opublikowane w formie plikow PDF na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl 
zas Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy powYZSZq dokumentacj~ w formie papierowej 
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najp6iniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzezen w ciqgu trzech dni 
od przekazania dokumentacji skutkowac b~dzie uznaniem, ze dokumentacja jest kompletna 
oraz nie moie bye podstawq roszczen wykonawcy mogqcych powstac w zwiqzku 
z wykonywaniem umowy. 

§2 
Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac przedmiot umowy zgodnie z: 

1) 	 z zamowieniem Zamawiajqcego, ztozonq ofertq, obowiqzujqcymi norm ami, przepisami prawa 
budowlanego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, naleiytq starannosciq w ich 
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrq jakosciq i wtasciwq organizacjq robot, 

2) 	 dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlanych, SIWZ oraz ekspertyzq ornitologicznq. 

§3 

1. 	 Przy wykonywaniu robot naleiy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, posiadajqce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 

2. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie pisemnej 
wynikow badan, certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na 
materiaty i urzqdzenia przed ich wbudowaniem. 

3. 	 Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawc~ z inspektorem nadzoru wymagajq formy 
pisemnej, pod rygorem niewainosci. 

4. 	 Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru nie rna wptywu na odpowiedzialnosc 
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w poiniejszym terminie. 

S. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu wyrzqdzenia szkod osobom trzecim' 
w trakcie realizacji umowy. 

6. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody i straty w robotach, materiatach 
i sprz~cie spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowiqzan umownych 
w trakcie realizacji robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 

§4 

1. 	 Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych i na wtasny koszt dostarczy je 
na teren budowy. 

2. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca 
gromadzenia odpadow i ich usuni~cia oraz wykonania niezb~dnego zabezpieczenia' 
prowadzonych prac, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem bezpieczenstwa osob przebywajqcych na 
terenie placowki. 

3. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody majqtkowe i osobowe spowodowane 
swym dziataniem lub zaniechaniem na zasadach ogolnych. 

4. 	 Wykonawca na bieiqco b~dzie usuwat zanieczyszczenia powstate w trakcie wykonywania prac' 
budowlanych. 

S. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod 
komunikacyjnych oraz gromadzic wszelkie urzqdzenia pomocnicze i materiaty w sposob nie 
powodujqcy kolizji. 
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. 6. 	 Wykonawca wykona na wtasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej 
dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii oraz b~dzie ponosit koszty 
zuiycia wody i energii w okresie realizacji robot. 

7. 	 Wykonawca winien realizowac roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy 
w sposob jak najmniej uciqiliwy dla uiytkownikow obiektu, umoiliwiajqcy prawidfowe ich 
funkcjonowanie. 

8. 	 Harmonogram wykonywanych prac nalezy uzgodniC z uiytkownikiem. 

9. 	 W przypadku prowadzenia robot budowlanych w trakcie sezonu grzewczego Wykonawca 
zabezpieczy dogrzanie pomieszczeri np. za pomocq nagrzewnic. 

10. 	 Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowiqzuje si~ uporzqdkowac miejsce realizacji robot 
wraz z przeprowadzeniem rekultywacji terenu i przekazac je Zamawiajqcemu w terminie 
odbioru robot. 

11. 	 Wykonawca jest zobowiqzany do przygotowania petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, 
aprobaty, opinie, wyniki badari, karty gwarancyjne, instrukcje uiytkowania i obstugi wszystkich 
zainstaJowanych urzqdzen i inne). 

12. 	 Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilosci - 2 egzempJarze 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CO lub OVO 
w systemie PDF i przekaze je zamawiajqcemu w dniu zawiadomienia Zamawiajqcego 
o zakoriczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich odbioru. 

13. 	 Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiqzuje si~ do usuni~cia odpadow 
powstatych w trakcie realizacji zamowienia (m.in. powstaty material rozbiorkowy) poza teren 
robot, zgodnie z zapisami okreslonymi ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 21). 

14. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia prac na elewacji budynku pod nadzorem 
ornitoJogicznym wskazanym przez Zamawiajqcego. 

15. 	Zdemontowane surowce wtorne tj. kraty, grzejniki stanowq wtasnosc Uiytkownika. 

§5 

1. 	 Zamawiajqcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowieri publicznych, wymaga 
zatrudnienia przez wykonawc~ lub podwykonawc~ na podstawie umowy 0 prac~ osob 
wykonujqcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera cechy 
stosunku pracy okreslone wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. 	 Zamawiajqcy wymaga, aby czynnosci polegajqce na faktycznym wykonywaniu robot 
budowlanych zwiqzanych z wykonaniem catego zamowienia 0 ile nie Sq (b~dq) wykonywane 
przez danq osob~ w ramach prowadzonej przez niq dziatalnosci gospodarczej byty 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawc~, podwykonawc~ na podstawie 
umowy 0 prac~. 

3. 	 Rodzaj czynnosci (niezb~dnych do wykonania zamowienia), co do ktorych wykonania 
zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~ przez wykonawc~ lub 
podwykonawc~ osob wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia: 

• 	 czynnosci pracownika budowlanego wykonujqcego roboty zwiqzane z wykonaniem 
zamowienia. 

• 	4. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob. 
Zamawiajqcy wymaga: 
a) aby wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczyt zamawiajqcemu wykaz 

pracownikow zawierajqcy sktad osobowy pracownikow wykonujqcych roboty zwiqzane 
z wykonaniem zamowienia, niezb~dnych do naleiytego wykonania zamowienia 
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w okreslonym przez ZamawiajC}cego termin ie, 

b) aby wykaz pracownik6w byt aktualizowany na biezC}co tj. za kazdym razem, gdy nastC}pi' 
zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownik6w na budowie, 

c) aby czynnosci wskazane w § 5 ust. 3 Umowy byty wykonywane przez osoby wymienione 
w wykazie pracownik6w, 

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatC}czyt wykaz osob 
realizujC}cych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3, zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac£: 
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z minimalnym • 
wynagrodzeniem za prac£: ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac£:, w czasie realizacji przedmiotu 
zamowienia. 

5. 	W trakcie realizacji przedmiotu umowy ZamawiajC}cy, w wyznaczonym pisemnie terminie, 
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie 
spetnienia przez Wykonawc£:, Podwykonawc£: oraz dalszych Podwykonawc6w wymogu' 
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac£: osob wskazanych w ust£:pie 3. Wykonawca jest 
zobowiC}zany do ztozenia, na kazde wezwanie ZamawiajC}cego: 

a} 	oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na 
podstawie umowy 0 prac£:, osob wykonujC}cych czynnoSci, kt6rych dotyczy wezwanie 
ZamawiajC}cego. Oswiadczenie to powinno zawierae w szczegolnosci doktadne okreslenie 
podmiotu sktadajC}cego oswiadczenie, dat£: ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obj£:te' 
wezwaniem czynnosci wykonujC} osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prac£: wraz ze 
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy 0 prac£: i wymiaru etatu oraz pod pis osoby 
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy; 

b) poswiadczonC} za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc£:, Podwykonawc£:. 
lub dalszego Podwykonawc£: kopi~ umowv/umow 0 prac~ osob wykonujC}cych w trakcie 
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujC}cym zakres obowiC}zkow, jezeli zostat 
sporzC}dzony). Kopia umowy/um6w powinna zostac zanonimizowana w sposob 
zapewniajC}cy ochron£: danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Oz. U z 2016 poz. 922),' 
w szczeg61nosci bez imion, nazwisk, adres6w, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac£: i wymiar etatu powinny bye mozliwe do 
zidentyfikowania; 

c) 	 zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajC}ce optacanie przez Wykonawc£:, 
Podwykonawc£: lub dalszego Podwykonawc£: sktadek na ubezpieczenia spoteczne. 
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow 0 prac£: za ostatni okres 
rozliczeniowy; poswiadczonej za zgodnose z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc£:, 
Podwykonawc£: lub dalszego Podwykonawc£: kopii dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie 
pracownika przez pracodawc~ do ubezpieczen, zanonimizowanej w spos6b zapewniajC}cy 
ochron£: zgodnie z przepisami ustawy 0 ktorej mowa w pkt. b). 

§6 

1. 	 Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie wykonania robot oraz gotowose do odbioru rob6t. 

2. 	 PodstawC} do zgtoszenia przez Wykonawc£: gotowosci odbioru robot jest faktyczne wykonanie 
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. 	 Na dzien zgtoszenia gotowoSci do odbioru robot Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe. 

4 



, 4. 	 Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ przystqpic do odbioru wykonanych rob6t w terminie 7 dni od 
daty zgtoszenia ich zakonczenia i dostarczenia dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 3. 

5. 	 Zamawiajqcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego 
i uzytkownika obiektu. 

6. 	 Zamawiajqcy sporzqdza protok6t odbioru. Protok6t podpisujq strony umowy. 

7. 	 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego istnienia wad w przedmiocie umowy, 
Wykonawca zobowiqzany jest do ich usuniEicia. Istniejqce wady oraz termin ich usuni~cia 
okresla protok6t odbioru. 

8. 	 Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego 
terminu zakOliczenia rob6t. 

9. 	 Jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole 
Zamawiajqcy moze zlecic ich usuniEicie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Po usuniEiciu wad Zamawiajqcy sporzqdza protok6t odbioru koncowego, kt6ry podpisujq 
strony umowy. 

11. Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protok6t, 
o kt6rym mowa w ust. 6, jest protokotem koncowym. 

12. Data podpisania protokotu odbioru koncowego jest terminem wykonania umowy. 

13. Wykonawca ma obowiqzek informowania inspektora nadzoru 0 wykonaniu rob6t ulegajqcych 
zakryciu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie 
trzech dni. 

§7 

Strony ustalajq, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu b~dqcego placem budowy 
stanowic bEidzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialnosci 
z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgfoszone przez WykonawcEi po podpisaniu 
umowy dotyczqce terenu budowy, nie b~dq stanowHy podstawy do dochodzenia roszczen od 
Zamawiajqcego oraz do zqdania przez Wykonawce' przesuniEicia terminu zakonczenia rob6t. 

§8 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy, 0 kt6rym mowa w § 1 strony ustalajq wynagrodzenie 
ryczattowe na kwot~ netto: ..................... PLN, plus podatek VAT ....... %, co stanowi kwotEi 
brutto: ............................. PLN (sfownie: ...........................................................................), zgodnie 
z kserokopiq formularza ofertowego, stanowiqcego zafgcznik nr 1. 

2. 	 W wynagrodzeniu 0 kt6rym mowa w ust. 1 zawarte Sq wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane 
z realizacjq przedmiotu umowy, w tym r6wniez koszty prac pomocniczych niezbEidnych do 
wykonania zakresu umownego. 

3. 	 Zaptata wynagrodzenia umownego nasttiPowac bEidzie na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawce' za wykonanie prac okreslonych w § 1. 

4. 	 Zamawiajqcy zobowiqzany jest dokonac zaptaty w ciqgu 30 dni liczqc od nasttipnego dnia 
po otrzymaniu prawidfowo wystawionej faktury. 

5. 	 Podstawq wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzezen protok6t, 0 kt6rym mowa w § 6 
ust.l1. 

6. 	 FakturEi nalezy dostarczyc na adres: Urzqd Miasta todzi, Departament Spraw Spofecznych 
Wydziat Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175,90-447 t6di. 

7. 	 W fakturze wystawionej na Zamawiajqcego przez Wykonawce' nalezy podac: 
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Nabywca: 

Miasto t6di 


ul. Piotrkowska 104 

90-926t6dz 


NIP: 7250028902 

Odbiorca faktury: 

Urzctd Miasta todzi 


Departament Spraw Spotecznych 

Wydziat Gospodarki Komunalnej 


ul. Piotrkowska 175 

90-447 t6di 


NIP: 7250028902 

§9 

1. 	 Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do 
dnia 30 listopada 2018 roku. 

2. 	 Teren budowy Zamawiajqcy przekaze w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 10 

1. 	 Zamaw;ajqcy zapewnia nadzor inwestorski. 

2. 	 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............................. .. 


3. 	 Kierownikiem robot w zakresie instalacji i urzqdzen cieplnych b~dzie .................................... . 


4. 	 Kierownika robot w zakresie robot elektrycznych w osobie ................................... .. 


5. 	 Kierownik budowy b~dzie dziatac w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Oz. U. z 2013 r. pOZ. 1409 ze zm.). 

6. 	 Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu uprawnienia 
budowlane kierownika budowy, kierownika robot elektrycznych oraz kierownika robot 
w zakresie instalacji i urzqdzen cieplnych, 0 ktorych mowa w ust~pie 2, 3 i 4. 

7. 	 Zamaw;ajqcy rna prawo zqdac zmian kierownictwa budowy, pracownikow, 0 ile b~dzie to 
zwiqzane z potrzebq zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy. Wykonawca jest 
zobowiqzany do realizacji tych zqdan. 

8. 	 Zamaw;ajqcy wymaga obecnosci przynajmniej jednego z kierownikow wymienionych w ust. 2, 
3 i 4 na naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamaw;ajqcego lub na miejscu prowadzenia 
inwestycji, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu. 

9. 	 Zamawiajqcy moze wyrazic zgod~ na zmian~ kierownika wymienionego w ust. 2,3 i 4 tylko pod 
warunkiem otrzymania pisma zawierajqcego uzasadnienie tej zmiany wraz z dokumentami' 
potwierdzajqcymi uprawnienia budowlane zgodne z wymogami zawartymi w SWIZ od 
Wykonawcy oraz dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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§ 11 


1. 	 W razie niewykonania bqdz nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci 
Zamawiajqcemu kary umowne: 

a) 	 za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 
0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien 
op6Znienia, 

b) 	 za opoznienie w usunit;:ciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 
lub rt;:kojmi przedmiotu umowy okres/onego w § 1 ust. 1- w wysokosci 0,1% catkowitego 
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczqc 
od ustalonego przez strony terminu usunit;:cia wad, 

c) 	 w przypadku odstqpienia przez ktorqkolwiek ze stron od umowy z przyczyn dotyczqcych 
Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 
ust. 1. 

d) 	 w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania 
zamowienia w trybie § 16 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamaw;ajqcemu kart;: umownq 
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za 
kazdy dzien opoinienia. 

2. 	 Wykonawca zaptaci Zamaw;ajqcemu kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan 
o ktorych mowa w § 5 ust. 4: 

a) 	 za opoinienie w dostarczeniu wykazu pracownikow okreslonego w § 5 ust. 4 pkt a umowy 
we wskazanym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kart;: w wysokosci 0,05 % 
catkowitego wynagrodzenia brutto okres/onego w § 8 ust. 1 za kaidy dzien opoinienia, 

b) 	 Zamawiajqcy moie odstqpic od umowy i naliczyc kart;: wskazanq w umowie w § 11 ust. 1 lit. 
d), jezeli Wykonawca spoini sit;: z przedtoieniem wykazu pracownikow we wskazanym 
terminie w lIosci powyiej 10 dni od dnia wymaganego umowq na ztoienie wykazu 
pracownikow. 

c) 	 za nie zatqczenie do faktury VAT wymaganego wykazu osob realizujqcych catv zakres 
rzeczowy robot budowlanych, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kart;: w wysokosci 
5000,00 PLN i dodatkowo naliczy za kazdego pracownika objt;:tego przedmiotowym 
obowiqzkiem wykazanego w schemacie organizacyjnym kart;: w wysokosci 50 zt. 

d) 	 w przypadku umieszczenia w wykazie zatqczonym do faktury (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt d) 
osob nie wskazanych w wykazie pracownikow, Wykonawca bt;:dzie zobowiqzany do 
zaptacenia Zamawiajqcemu kary umownej w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia 
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kaidq osobt;: nie wymienionq w wykazie pracownikow. 

3. 	 Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego 
przewyzszajqcego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. 

4. 	 Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstqpienia przez ktorqkolwiek 
ze stron od umowy z przyczyn dotycz'lcych Zamaw;ajqcego - w wysokosci 20% catkowitego 
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1. 

5. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia 
naleiytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodt;:. 

§ 12 

1. 	 Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstqpienia od umowy w szczegolnosci w nastt;:pujqcych 
przypadkach: 

a) 	 w razie wystqpienia istotnej zmiany okolkznosci powodujqcej, ie wykonanie umowy 
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziec w chwili zawarcia 

~. 
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umowy lub dalsze wykonywanie umowy moie zagrozic istotnemu interesowi 
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajqcy moie odstqpic od 
umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach.. 
W takim przypadku Wykonawca moie iqdac wytqcznie wynagrodzenia naleinego mu 
z tytutu wykonania cz~sci umowy (art. 145 ustawy Prawo zam6wien publicznych). 

b) 	 w przypadku realizacji zam6wienia w spos6b niezgodny z umOWq, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuni~cia naruszen i bezskutecznym uptywie 
terminu wskazanego w wezwaniu, 

c) 	 zostanie ztoiony wniosek 0 ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarto likwidacj~' 

przedsi~biorstwa Wykonawcy. 

2. 	 W wypadku odstqpienia od umowy strony obciqzajq nast~pujqce obowiqzki szczeg6towe: 

a) 	 w terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy Wykanawca, przy udziale Zamawiajqcego, 
sporzqdza protok6t inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstqpienia, 

b) 	 Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, kt6ra odstqpita od umowy, 

c) 	 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajqcego odbi6r prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczajqcych. 

3. 	 Zamawiajqcy w razie odstqpienia od umowy z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada, . 
obowiqzany jest do: 

a) 	 dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kt6re 
zostaty wykonane do dnia odstqpienia, 

b) 	 przej~cia od Wykonawcy pod sw6j doz6r terenu budowy. 

4. 	 W przypadku odstqpienia od umowy z powod6w zaleinych od WykonawcYI Zamawiajqcy. 
zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac na poczet 
zastrzezonych w umowie kar pieni~znych. 

5. 	 Odstqpienie od umowy winno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewainosci takiego 
oswiadczenia i powinno zawierac przyczyny odstqpienia. W przypadku nieodebrania pisma 
zawierajqcego oswiadczenie (zar6wno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia. 
awiza), strony przyjmujq, ie oswiadczenie zostato skutecznie ztoione z uptywem si6dmego 
dnia od daty odmowy odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej adresata. 
W takim przypadku strona sktadajqca oswiadczenie po otrzymaniu informacji 0 jego 
nieodebraniu przesle dodatkowo na adres poczty elektronicznej drugiej strony skan w formie 
pliku PDF zawierajqcy obraz oswiadczenia. 

§13 

1. 	 Wykonawca moie zlecic Podwykonawcy/om wykonanie cZ~Sci przedmiotu zam6wienia 
wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawc6w. 

2. 	 Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia moze zmienic lub zrezygnowac 
z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
kt6rego zasoby wykonawca powotywat si~, na zasadach okreslonych wart. 22a ust. 1 ustawy • 
Pzp, w celu wykazania spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu, Wykonawca jest 
obowiqzany wykazac Zamaw;ajqcemu, ii proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie post~powania 
o udzielenie zam6wienia. 

3. 	 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane 
zamierzajqcy zawrzec umow~ 0 podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem Sq roboty budowlane, 
jest obowiqzany, w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty budowlane, do 
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przedtoienia Zamawiajqcemu projektu tej umowy w terminie nie pozniejszym nii 14 dni od 
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiqzany 
dotqczyc zgodE: Wykonawcy na zawarcie umowy a podwykonawstwo 0 tresci zgodnej 
z projektem umowy. 

, 4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie 0 podwykonawstwo nie moie bye dtuiszy nii 30 dni od dnia dorE:czenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
ustugi lub roboty budowlanej. 

,5. 	Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy 
a podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane: 

a) niespetniajqcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia; 

b) gdy przewiduje term in zaptaty wynagrodzenia dtuiszy nii 30 dni. 

6. 	 Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzeien do przedtoionego projektu umowy 
a podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaia siE: 
za akceptacjE: projektu umowy przez Zamawiajqcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajqcemu poswiadczonq 
za zgodnosc z oryginatem kopiE: zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. 	 Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtoionej umowy 
a podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane, w przypadkach, a ktorych 
mowa w ust. 5. 

8. 	 Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtoionej umowy 0 podwykonawstwo, 
ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaia siE: za akceptacjE: umowy 
przez Zamawiajqcego. 

9. 	 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane 
przedktada Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopiE: zawartej umowy 
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni ad dnia jej 
zawarcia, z wytqczeniem umow 0 podwykonawstwo a wartosci mniejszej nii 0,5% wartosci 
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytqczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo a wartosci wiE:kszej nii 50000 zt. 

10. W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 9, jeieli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy nii 
30 dni, Zamawiajqcy informuje 0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystqpienia a zaptatE: kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia 
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. 

, 11. Przepisy ust. 1-10 stosuje siE: odpowiednio do zmian umowy a podwykonawstwo. 

12. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujqcego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez 
ZamawiaJqcego umowE: 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq roboty budowlane 
w przypadku uchylenia siE: ad obowiqzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, 
podwykonawcE: lub dalszego podwykonawcE: zamowienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, 	0 ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytqcznie naleinosci powstatych po 
zaakceptowaniu przez zamawiajqcego umowy a podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq 
roboty budowlane, lub po przedtoieniu Zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnosc 
z oryginatem kopii umowy a podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sq dostawy lub ustugi. 
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14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy poinformuje 0 tym fakcie WykonawcE:. 
Wykonawca moie zgtosic pisemne uwagi dotyczqce zasadnosci bezposredniej zaptaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
dorE:czenia tej informacji. 

16. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy moie: 

a) 	 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu' 
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo 

b) 	 ztoiyc do depozytu sqdowego kwotE: potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci 
Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc siE: 
nalezy, albo 

c) 	 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jezeli podwykonawca tub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej 
zaptaty. 

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajqcy potrqca kwotE: wyptaconego wynagrodzenia . 
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 

18. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy tub dalszemu 
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat 
na sumE: wiE:kszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moie stanowic 
podstawE: do odstqpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez 
zamawiajqcego. 

19. Wykonawca zaptaci kary umowne z tytutu: 

a) 	 braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokosci: 1% naleznego catkowitego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 8 ust. 1, 

b) 	 nieprzedtoienia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej 
przedmiotem Sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % 
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, 

c) 	 nieprzedtoienia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 8 ust.l, 

d) 	 braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 % 
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.l. 

§ 14 

1. 	 Zamawiajqcy dopuszcza moiliwosc dokonania zmiany postanowien zawartej umowy 
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, w zakresie: 

a} 	 dziatania sHy wyiszej, za ktore uwaia siE: zdarzenia 0 charakterze nadzwyczajnym, 
wystE:pujqce po zawarciu umowy, a ktorych strony nie byty w stanie przewidziec 
w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajq wykonanie. 
przedmiotu umowy w terminie, w tym wystqpienia niekorzystnych warunkow 
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atmosferycznych, uniemoiliwiajqcych prowadzenie robot (np. intensywne opady sniegu, 
deszczu, temperatury poniiej -5°C),". 

b) 	 ujawnienia si~ w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia wad w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot uniemoiliwiajqcych 
wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 

2. 	 Podstawq dokonania zmiany 0 kt6rej mowa w ust. 1 lit. a, b b~dzie, obustronnie podpisane 
przez strony Wykonawcy i Zamawiajqcego aneksu do umowy. 

§ 15 

1. 	 Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy 
na okres .............. lat. 

2. 	 Odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu r~kojmi za wady jest rowna okresowi gwarancji. 

3. 	 Bieg okresu gwarancji jakosci i r~kojmi za wady zaczyna si~ liczyc od dnia podpisania przez 
Zamawiajqcego protokotu odbioru korkowego bez usterek. 

4. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne 
zmniejszajqce wartosc uiytkowq, technicznq i estetycznq wykonanych robot. 

5. 	 wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajqcy obowiqzany jest zawiadomic Wykonawc~ na 
pismie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystqpienia wady . 

• 	6. Wykonawca zobowiqzany jest usunqc, w ustalonym terminie nie dtuiszym nii 14 dni, na 
wtasny koszt wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robot 
ujawnione w okresie gwarancji jakosci. 

7. 	 Jeieli wady nie zostanq usuni~te w ustalonym terminie, ZamawiaJqcy niezaleinie 
od dochodzonych kar umownych, b~dzie uprawniony do zlecenia usuni~cia wad innemu 
wykonawcy, a koszty usuni~cia wad poniesie Wykonawca. ZamawiaJqcy b~dzie uprawniony 
do potrqcenia rownowartosci tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia naleiytego 
wykonania umowy. 

8. 	 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie 
prac nad usuwaniem wad i usterek . 

• 9. 	 Usuni~cie wad powinno bye stwierdzone protokolarnie. 

§ 16 

1. 	 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zam6wien publicznych, Wykonawca wni6st zabezpieczenie 
naleiytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 
okreslonego w § 8 ust. 1, tj. w kwocie ....................... PLN (stownie: .............................................. ) 
w formie: ............................ Dowod wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy 
stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. 	 Zwrot zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy nastqpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo 
zamowien publicznych: 

• 	 70 % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwr6cone 
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajqcego (bezusterkowego) protokotu 
koncowego, 

• 	 30 % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie p6iniej 
nii w 15 dniu po uptywie okresu r~kojmi za wady na wykonane roboty budowlane. 
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3. 	 W przypadku przedtuienia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykanania 
zamowienia Wykonawca zobawiqzany jest do przedtuienia terminu wainasci zabezpieczenia 
wniesianega w farmie innej nii pieni~ina, nie pozniej nii 30 dni przed uptywem terminu . 
wainosci zabezpieczenia naleiytego wykanania umowy. 

4. 	 W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datq obowiqzywania wainosci 
wniesianego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, nie przedtoiy Zamawiajqcemu 
dowodu jego przedtuienia na dalszy okres, Zamawiajqcy ma prawo zrealizowac dotychczas 
abawiqzujqce zabezpieczenie. Sradki uzyskane z realizacji zabezpieczenia zostanq przekazane 
na konto bankowe Zamawiajqcego. Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostatq cz~sc 

Zamawiajqcy zwroci Wykonawcy wraz z aprocentowaniem bankowym w terminie 
okreslonym w pkt. 3. 

§ 17 

1. 	 Wykonawca ma zawartq polis~ OC od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzanej 
dziatalnosci w kwocie nie mniejszej nii 250000,00 PLN i dostarczyt jq Zamawiajqcemu w dniu 
padpisania umawy. Polisa OC stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umawy. 

2. 	 Jeieli polisa OC wystawiona zastanie na okres krotszy nii okres na jaki zawarto umow~, 
Wykonawca zobawiqzany b~dzie przedstawic Zamawiajqcemu nie pozniej nii 30 dni przed 
uptywem terminu abowiqzywania palisy OC, dokumenty patwierdzajqce przedtuienie jej 

obawiqzywania. 

3. 	 W razie nieprzedtuienia polisy OC przez Wykonawc~, Zamawiajqcy ma prawo zawarcia 
umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrqcane zostanq 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 18 

1. 	 Wykonawca jest zabowiqzany do niezwtocznega przekazania Zamawiajqcemu wszystkich 

niezb~dnych dokumentow wymaganych przed podpisaniem umowy. 

2. 	 Niedostarczenie przez Wykonawc~ wymaganych dokumentow do zawarcia umowy nie 

stanowi padstawy do wydtuienia terminu wykonania umawy. 

§ 19 

Strony wytqczajq dopuszczalnosc cesji praw wynikajqcych z niniejszej Umowy chyba 
ie Zamawiajqcy wyrazi na to zgod~ w aneksie do Umowy sporzqdzonym w farmie pisemnej pod 

rygorem niewainasci. 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majq zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa zamowien publicznych, Kadeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 0 finansach 

publicznych. 

§ 21 

Ewentualne spory powstate na tie realizacji umowy strony poddajq razstrzygni~ciu sqdu 

wtasciwego miejscowa dla siedziby Zamawiajqcego. 
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§ 22 


, Zatqcznikami do niniejszej umowy Sq: 

1) kserokopia formularza ofertowego, stanowiqca zafgcznik Nr 1, 

,2) Polica OC stanowiqca zafgcznik nr 2, 

3) Dow6d wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiqcy 
zafgcznik nr 3. 

§ 23 

Umow~ sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
1 2 egzemplarze dla Zamawiajqcego. 

ZAMAWIAJ~CY WYKONAWCA 

PioiAim~'JltJ.~ 
RA~NY 
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