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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr ………………
zawarta w dniu ……………...2017 r. w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60,
zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego pod numerem RIK 12/1999, posiadająca REGON: 000654144, NIP: 611-00-52-886,
zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
Tomasza Janczaka – Dyrektora,
zwaną dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………,……….
reprezentowaną przez: …………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanym w dalszej treści umowy Stroną lub łącznie Stronami.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Przygotowanie
infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej
miasta Jeleniej Góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”
2. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanomontażowych w budynku Filharmonii oraz w przestrzeni publicznej wskazanej przez Zamawiającego:
a) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń, dokonania zgłoszeń i
uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wykonanie fundamentu jako prefabrykatu (dopuszcza się zamienne rozwiązanie za zgodą
Zamawiającego);
c) wykonanie instalacji elektrycznej – zasilanie totemów;
d) wykonanie instalacji elektrycznej – zasilanie monitorów rozmieszczonych wewnątrz budynku oraz
na budynku Filharmonii;
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e) wykonanie wewnętrznej sieci teleinformatycznej;
f) wykonanie odcinka światłowodu.
3.Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania na rzecz Zamawiającego:
1) kompleksowej dokumentacji projektowej sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), Wykonawca musi
przeprowadzić procedurę jaka jest wymagana przepisami prawa przy zgłoszeniu na wykonanie
robót.
2) całości robót budowlanych według opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie
umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie
4. Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3, obejmuje:
a) Projekt budowlany – 3 egz.
b) Projekty wykonawcze – 3 egz.
c) Przedmiary – 3 egz.
d) Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ. – 5 egz.
e) Projekt powykonawczy – 3 egz.
5. Dokumentacja o której mowa w ust. 3 ma być przekazana Zamawiającemu również w wersji
elektronicznej jako *pdf (rysunki, opisy, przedmiary, i specyfikacje) na odpowiednim nośniku
(CD).
6. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszą umową warunkach.
7. Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach powinien być spójny i musi
uwzględniać wszystkie wytyczne architektoniczno-budowlane. Zamawiający wymaga, aby projekt
budowlany i wykonawczy był pisemnie uzgadniany.
8. Do obowiązków wykonawcy należy geodezyjne wytyczenie robót a po ich zakończeniu
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza ma być oprócz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie elektronicznej
na płycie CD (format PDF oraz DWG) biorąc pod uwagę również podział na poszczególne
decyzje (w przypadku konieczności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w trybie Art. 30
Ustawy Prawo budowalne). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po
inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych przez osoby posiadające
stosowane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie, zgodnie ze
współczesną wiedzą techniczną, z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru
prowadzonej działalności oraz oczekiwaniami Zamawiającego.
10. Roboty budowlane powinny być wykonane przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzoną
dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
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standardami, a także etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca
zapewni kierownictwo posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
oraz doświadczenie zawodowe, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie
przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w
okresie gwarancji i rękojmi.
11. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
12. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach,
które mogą niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji przedmiotu umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1.
2.
3.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie …. dni od podpisania
umowy.
Przez datę wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez
wad.
Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy
będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Zamawiającego, Inspektora
Nadzoru oraz przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi, oraz ewentualną ostateczną
decyzją pozwolenia na użytkowanie.
§3
WYNAGRODZENIE

1.

2.

3.

Wykonawca za wykonane roboty otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości
……………………………………….…………………………………………… złotych netto +
23%
VAT
tj………….…………
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………/100) w tym:
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Koszty robót i usług nieujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót:
przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i wszelkie koszty
odtworzeniowe itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć,
sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i
rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, itp. obciążają Wykonawcę.
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4.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.
1)
2)
3)

Do obowiązków Zamawiającego należy:
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego
prawidłowe użytkowanie.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w
związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony
będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej ,
sporządzonej przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które
wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz
pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy wyroby,
urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami
oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe i o jakości nie niższej niż
określona w projekcie budowlanym, który musi być zgodny z przedmiotem zamówienia i PFU.
Odstępstwa od tych zasad wymagają akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie
budowlanym pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww.
projekcie i uprzedniego wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego
pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
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10.
1)
2)
3)
4)
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy urządzenie, musi spełniać
takie normy i posiadać takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie proponowane przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
zabezpieczenia miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
sporządzenia planu BIOZ,
przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
przestrzegania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót
właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego
przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie
ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i
zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników
lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za własne działania lub
zaniechania (jeżeli dotyczy).
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli
Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.
Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a
następnie przywrócenia do stanu poprzedniego na swój koszt,
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu na którym były
wykonywane roboty budowlane.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§6
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PERSONEL
1.
2.

3.

4.
1)
2)
5.

6.

7.
8.

4.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w osobie …………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i
zaświadczenia z ewidencji ……………… Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego
nr……………………… oraz projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w
osobie:…………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i
zaświadczenia z ewidencji ………... Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego
nr……………………, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………… posiadającego
uprawnienia budowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji ……………. Okręgowej
Izby Samorządu Zawodowego nr……………………… oraz kierowników poszczególnych branż
posiadających stosowne uprawnienia i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu
Zawodowego,
a
także
wskaże
Zamawiającemu
koordynatora
kontraktu
w
osobie……………………, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Kierownik budowy
(robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca z własnej inicjatywy może proponować zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i
ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej
funkcji.
Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku przez Zamawiającego.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i ust.
3 winna być potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z wykonaniem fundamentu jako prefabrykatu
b) czynności związane z wykonaniem instalacji elektrycznej
c) czynności związane z wykonaniem wewnętrznej sieci teleinformatycznej;
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjnokomunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ 2014-2020.

7

a)
b)
c)
10.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.8
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, biorąc
jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność, jak za działania własne.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w zakresie:
........................................................................................
(zakres realizowany przez Wykonawcę)
........................................................................................
(zakres realizowany przez Podwykonawcę)
…………………………………………………………
(zakres realizowany przez dalszego Podwykonawcę)
1.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą
muszą ponadto zostać zawarte postanowienia, że Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie
może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz powierzyć wykonania robót dalszemu
Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne
zastrzeżenia lub sprzeciw.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, projektu zmian umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
14 dni uważa się za akceptację projektu umowy, projektu zmian umowy przez Zamawiającego.
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.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nie
przedstawienia dowodów zapłaty Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu
wykonanych prac w wysokości wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest
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10.

11.

12.

13.

14.
1)
2)

3)

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż otrzymał należne mu
wynagrodzenie z tytułu umowy o podwykonawstwo.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie dostawy,
usługi lub robót budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości, o
której mowa w § 3 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
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. Wynagrodzenie
to 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. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
wynagrodzenie, bez odsetek, należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający wystąpi drogą pisemną do
Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma
7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 13 w terminie 7 dni
Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
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15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
16. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
17. Do umów o dalsze podwykonawstwo postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
§8
MATERIAŁY
1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowej.
2. Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały muszą posiadać wcześniejsza akceptację
Zamawiającego.
§9
PRAWA AUTORSKIE
1.

2.

3.

4.

Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i
nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje
się również, że przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona
żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na
korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.
Wraz z podpisaniem protokołów odbioru na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe
prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw
autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju
opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże
opracowań.
Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666
z późn. zm.).
Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania
zezwoleń na korzystanie z projektu.
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§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady, stanowiące 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1
umowy
tj.…………………………………….
złotych
(słownie:…………………………………………….).
Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie ……………………….
W ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia 70% ustalonego zabezpieczenia
zostanie zwrócone Wykonawcy, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub
usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych
w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w
terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty
zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja ta powinna przewidywać zapłacenie Zamawiającemu, w terminie nieprzekraczającym
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw. oświadczenia, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na
pierwsze żądanie, kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego żądania
zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec
Zamawiającego.
§ 11
ODBIÓR ROBÓT

Przedmiotem odbioru będzie:
1) kompletna dokumentacja projektowa
2) wykonane roboty budowlane objęte zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową, wraz z dokumentacją powykonawczą oraz ewentualnym pozwoleniem na
użytkowanie.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór dokumentacji projektowej
1.
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2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiory częściowe,
4) odbiór końcowy
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego
dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty złożenia dokumentacji projektowej do jej
zatwierdzenia lub przekazania Wykonawcy na piśmie stosownych uwag. Wykonawca w terminie
do 3 dni od dnia otrzymania uwag przedstawi poprawioną dokumentację. Odbiór dokumentacji
projektowej zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim
zgłoszeniu robót do odbioru przez kierownika budowy. Wykonawca zawiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót ulegających
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowiązany będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie przywrócenia do stanu
poprzedniego na swój koszt.
6. Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca
każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru
bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie
nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości,
certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
Poszczególne odbiory częściowe będą potwierdzane protokołem odbioru częściowego.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków,
o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakończenie robót.
8. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się
na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Inspektorów
Nadzoru.
9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń.
4) Certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;
5) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi
przepisami i normami;
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6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
7) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru
przedmiotu umowy.
8) Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
9) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady
nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wady, wyznaczając odpowiedni
termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru końcowego w
takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady
nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie,
3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas tego odbioru.
§ 12
ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ ZA WYKONANY PRZEDMIOT UMOWY
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywać się na podstawie faktury
końcowej.
2. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za dzień dokonania płatności przyjmuję się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie
przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw oraz usług.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed upływem
terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, kserokopię faktur
wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z
1.
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oryginałem przez przedkładającego, za roboty, dostawy lub usługi, z dowodem dokonanej zapłaty
oraz oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisanym przez osoby
upoważnione do reprezentowania tych podmiotów oraz o uregulowaniu względem nich
wszystkich należności i braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku faktury końcowej
Wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót,
dostaw oraz usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności.
5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów określonych w ust. 4 lub
nie przedłożenia tych dokumentów w terminie podanym w ust. 4, kwota należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty określonego w fakturze zostanie pomniejszona o sumę kwot
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynikającą z
nieprzedłożonych dowodów zapłaty. W takim przypadku Zamawiający nie będzie pozostawał w
opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wstrzymania płatności kwoty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
podwykonawców, dalszych podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw, z którymi
współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak
regulowania wymagalnych zobowiązań przez Wykonawcę wobec tych podmiotów stanowi
nienależyte wykonywanie niniejszej umowy.
§ 13
KARY UMOWNE
1.
1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów przedmiotu
umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjnokomunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ 2014-2020.

15

6)
7)
8)

2.

3.

4.

5.
6.

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie;
za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1;
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
– w wysokości 0,04 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 8 czynności,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdą czynność.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3
ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku gdy okaże się, że przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy jest obciążony
ciężarami lub prawami na rzecz osób trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara
umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego do
wypłaty Wykonawcy.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
1)
2)
3)

4)
5)

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
w przypadku niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę;
gdy Wykonawca nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż dwa
tygodnie od daty zawarcia umowy; gdy mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od
przejęcia terenu budowy;
gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację robót budowlanych na okres
dłuższy niż 14 dni;
gdy zwłoka spowodowane przez Wykonawcę w oddaniu przedmiotu umowy jest dłuższe niż 30
dni;
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6)

7)
8)

9)

10)

11)
2.
3.

4.

5.

pogarszającej się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób grożący jego niewypłacalności
(dowodem tego będzie np.: wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw wykonawcy/jednego
z wykonawców, zajęcie wierzytelności, informacje od wykonawców, dostawców materiałów czy
usług o nieterminowej płatności faktur lub inne sytuacje świadczące o utracie płynności
finansowej wykonawcy);
gdy nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie
upadłości;
gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy
wykonywania przedmiotu Umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy
roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy wykonawca nie realizuje
zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego potencjału
technicznego jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu umowy w terminie
umownym i gdy zwłoka w realizacji robót osiągnie 30 dni w stosunku do terminów wykonania
robót wynikających z harmonogramu;
w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy.
w przypadku, gdy kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od
umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub z tych samych przyczyn odmawia podpisania protokołu
odbioru.
Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 15
GWARANCJA

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty oraz wbudowane urządzenia i materiały objęte
przedmiotem umowy na okres .................................
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich przeglądów gwarancyjnych i konserwacji
urządzeń zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi tych urządzeń.
Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.
Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku
robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.
Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
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6.
7.
8.

9.

10.
1)
2)
3)
4)

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania
zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich stwierdzenia.,
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia,
Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w
terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i
usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej z
dwudniowym uprzedzeniem. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim
przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawcę.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe
na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji.
§ 16
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki
podatku VAT;
2) w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
W takich przypadkach ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, jeżeli
Wykonawca udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin
wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
1.
2.
1)
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3)

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować
wydłużenie terminu wykonania prac;

3.

Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności
zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są
one następstwem niemożliwej do przewidzenia:
konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej
narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w
sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich
z rynku,
przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie
mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące
uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej
przeszkody,
wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;
wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych
od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:
znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót
dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia
podziemnego, kolizji technicznych;
warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót,
zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;
konieczność wykonania badań archeologicznych.
Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, powinien
być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i
finansowym.
Dodatkowo zmiany umowy są dopuszczalne:
w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem
prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,
dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi,

1)

2)
3)

4)

5)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
7)

4.
a)
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b) jeśli podczas wykonywania robót okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe
(których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie robót
podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
czynności,
c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których
wykonania zobowiązany jest Zamawiający – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny
do wykonania przedmiotowych prac,
d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do
wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności
nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację
umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - termin realizacji będzie przesunięty o czas
niezbędny do wykonania tych usług/czynności,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy –
termin realizacji będzie przesunięty o czas trwania tych okoliczności,
f) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób
trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych,
zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać
przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub Zamawiającego,
g) dopuszcza się możliwość za zgodą Zamawiającego zmiany elementów przedmiotu zamówienia,
wynikającej m. in. z pobranych z natury wymiarów, zmiany profilów produkcji i parametrów
technicznych elementów przedmiotu zamówienia.
§ 17
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy
opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe,
a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
niniejszej umowy na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w całym
okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający
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wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku
bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w
imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według swego wyboru, w
całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7
dniowego terminu.
3. W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiający może
potrącić wydatki z tym związane z Wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 18
WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.

2.
3.

Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie
niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że wskazane w komparycji umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy
do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust. 1 dla swojej
skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłana pocztą lub faksem lub e-mailem na
następujące adresy:

Dla Zamawiającego:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra,
ul. Piłsudskiego 60
e mail: sekretariat@filharmonia.jgora.pl
strona www.filharmonia.jgora.pl
tel. i fax (75) 75 381 61, (75) 75 381 63
Dla Wykonawcy
………………………………………
………………………………………
tel; +48 ……………….
fax +48 ………………..
4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej lub do rąk
własnych przedstawicieli Stron.
5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego
obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy, numery, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu są skuteczne.
6. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań w trakcie wykonywania umowy,
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów:
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1) ze strony Zamawiającego - ………………………………………., tel. ………………., mail
………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy.- ………………………………………., tel. ………………., mail
………………………………………………..
7. Odwołanie osób wymienionych w ust. 6 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy.
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu
polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa
zostanie poddana rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
3. Integralną część umowy stanowi:
1) Program funkcjonalno – użytkowy;
2) SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ;
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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