SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze .zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na robotę budowlaną pn.:

„Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju”
CPV:
45000000–7
45112700-2
45233200-1
45342000-6
37535200-9

Roboty budowlane
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wznoszenie ogrodzeń
Wyposażenie placów zabaw

.

CZEŚĆ II – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania pn. „Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej
w Kudowie-Zdroju” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2019 rok,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanego dalej
„przedmiotem umowy” w wyniku, którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, strony
zawierają umowę o następującej treści.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacja zadania pn.: „Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul.
Pogodnej w Kudowie-Zdroju” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2019 rok.
2. Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej, które mogą
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
3. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działce nr 698/16 –
obręb Słone w Kudowie-Zdroju, stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.
4. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu
zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacją projektową), specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy,
przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.
§ 2.
Termin realizacji
Terminy realizacji umowy:
1)

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

2)

Zakończenie: 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………………...
§ 3.
Nadzór nad pracami

1.

Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego i wskazać go w wewnętrznym dzienniku
budowy oraz wyznacza: przedstawiciela Zamawiającego ……………………, jako koordynatora czynności na
budowie, zwanego w dalszej części umowy Koordynatorem.

2.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. W przypadku niewyznaczenia inspektora nadzoru czynności dotyczące realizacji i odbioru
prac winny być zgłaszane i konsultowane z Koordynatorem.

3.

Wykonawca wskazuje jako kierownika robót


4.

ogólnobudowlanych ……………………………………. pełniącego funkcję kierownika budowy

Kierownicy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
§ 4.
Wartość zamówienia

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe (z
podatkiem VAT) w wysokości brutto …………….. zł (słownie: …………. zł) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy
w tym 23% podatku Vat:……..zł (słownie: ……….). Netto: ……………..zł (słownie: ………………….)

2.

Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług
i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 883-16-79-903.

3.

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
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i

jest

uprawniony

do

wystawiania

6.

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30
dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury wraz z
zatwierdzonym protokołem odbioru robót (stanowiącym załącznik do faktury).

7.

Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
§ 5.
Warunki płatności

1.

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości
robót.

2.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół końcowego odbioru robót podpisany przez obie
strony i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)
w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału Podwykonawców:
a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez
Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty
z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, dziennik budowy oraz wszelkie
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o
wyrobach budowlanych, sporządzenie i zatwierdzenie wymaganych projektów organizacji ruchu
oraz wykonanie ustalonego w nich oznakowania.
2)
w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem Podwykonawców:
a)
protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez
Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez
Podwykonawców oraz operat kolaudacyjny, na który składają się wszystkie dokumenty z
odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, dziennik budowy oraz wszelkie
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą
o wyrobach budowlanych, sporządzenie i zatwierdzenie wymaganych projektów organizacji
ruchu oraz wykonanie ustalonego w nich oznakowania.
b)
Spełnienie zasad zawierania umów o podwykonawstwo określonych w § 9 niniejszej
umowy.
c)

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy w …………………………………………. w terminie 30 dni od daty wystawienia i przekazania
faktury VAT Zamawiającemu.

4.

Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

5.

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

należnych

§6
Warunki szczególne
w zakresie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1.

Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osoby wykonujące czynności w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem)

2.

Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać osoby, o których mowa powyżej co najmniej
od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy
przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany
do zatrudnienia na to miejsce inną osobę na podstawie umowy o pracę.

3.

Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione rodzaje czynności, wykonywane
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ręcznie lub związane z obsługą maszyn, urządzeń i środków transportu, występujące w przedmiarach robót
oraz STWiORB - niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
czynności związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych
czynności związane z robotami ziemnymi
czynności związane z wykonaniem podbudów, nawierzchni, montażem wyposażenia
4.

5.

6.

Artykuł 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczy relacji między wykonawcą/podwykonawcą a pracownikami,
zatrudnianymi do realizacji zamówienia. Zastosowanie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę nie
dotyczy:
-

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz 1202 ze zm.). np. wykonujących czynności
kierowników budów, kierowników robót i inspektorów nadzoru, będących samodzielnymi uczestnikami
procesu budowlanego i działającymi samodzielnie.

-

sytuacji, kiedy Wykonawca/Podwykonawca będzie wykonywał takie zamówienie lub świadczył pracę w
zakresie czynności określonych przez Zamawiającego samodzielnie. Dotyczy to również spółki
osobowej, której wspólnicy samodzielnie będą świadczyli pracę w zakresie czynności określonych
przez Zamawiającego lub wykonywali takie zamówienie.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Wykonawca lub Podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
terminie do 5 dni od wezwania zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu:
-

oświadczenia 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lub/oraz

-

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 szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników. Uwaga! Wyliczenie to ma charakter przykładowy. Ostateczny zakres
danych, które podlegają anonimizacji, każdorazowo winien być ustalony odrębnie dla
każdej umowy po uprzedniej jej analizie dokonanej przez składającego pod kątem ustawy
o ochronie danych osobowych.). Do zidentyfikowania powinny być możliwe informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu lub/oraz

-

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.

7.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz w dziale 2 zalecenia i
wymogi dla oferenta - Części III SIWZ zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
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9.

Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby
zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą
zapisy odpowiadające treści w ustępie 5 i 6 niniejszego paragrafu, które umożliwią Wykonawcy
skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
§7
Obowiązki Wykonawcy

1.

Ilekroć w umowie mowa jest o:
a.

Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót
podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych;

b.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie
placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie,
Wykonawca opracowuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zapewnia realizację obowiązków
wymaganych w SIWZ kierowników robót/budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane w
szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jeżeli dokumentacja lub odrębne
przepisy tego wymagają.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na tere nie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy.
Wykonawca obowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów.
Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów
bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości;
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że, dysponuje zapleczem oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków
i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie roboty budowlane
muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz
doświadczeniem Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego lub ustanowionego
Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć
na jakość robót lub termin zakończenia robót.
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur tak, aby wynikało z nich jednoznaczne powiązanie z
realizowanym projektem, w szczególności poprzez podanie numeru i daty umowy nazwy zadania.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi w wysokości niezbędnej do realizacji
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo robot, które wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawców.
Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie,
muszą być nowe, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.
Wykonawca obowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze,
Wykonawca dostarcza niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiałów i urządzeń.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu
budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego.
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23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren budowy jak
i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki
poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji umowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające zapewniając bezpieczeństwo pieszych i pojazdów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, oraz jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych
prac.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem elementy zagospodarowania terenu oraz istniejące instalacje
i urządzenia, a w przypadku ich uszkodzenia zapewni na własny koszt ich przywrócenie do stanu
pierwotnego.
Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy oraz na bieżąco
utrzymywać czystość (mycie) dróg wjazdowych i wyjazdowych. Po zakończeniu robót Wykonawca
uporządkuje teren.
Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji
zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony
środowiska ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 799).
Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu
lub zanikających w celu ich sprawdzenia i odbioru.
W celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami
dokumentacji stosowne próby i pomiary techniczne. Uzyskane wyniki prób i pomiarów stanowić będą
załącznik dokumentacji odbiorowej, warunkujący rozliczenie zadania.
Zamawiający jest zobowiązany do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających
zakryciu w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę w celu odbioru i
potwierdzenia wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania projektów umów na roboty budowlane, przedkładanych
Zamawiającemu przez podwykonawców lub dalszy podwykonawców, których przedmiotem są roboty
budowlane w zakresie wyrażania zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania zgodności, poprawności i kompletności postanowień w
opiniowanych projektach umów jw. z zasadami zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami, określonymi w umowie z Zamawiającym.
Wykonawca przed zawarciem umowa o podwykonawstwo zobowiązuje się do poinformowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o:
- możliwości zapoznania się z umową w sprawie zamówienia publicznego, która jest jawna i podlega
udostępnieniu na zasadach określonych przepisami o dostępie do informacji publicznej,
- konsekwencjach zaangażowania podwykonawcy przez wykonawcę z pominięciem oficjalnych
procedur wynikających z k.c. lub ustawy Pzp tj. braku możliwości dochodzenia, wynagrodzenia od
zamawiającego,
- możliwości podejmowania działań w celu zaakceptowania jego obecności na terenie budowy
w sposób określony stosownymi przepisami i gromadzenia świadczących o tym dowodów,
- przysługującemu Podwykonawcy prawa żądania gwarancji płatności na podstawie art. 6491–6495
k.c. jak również o konsekwencjach odmowy wydania takiej gwarancji jako podstawy do
odstąpienia od umowy podwykonawstwa z winy wykonawcy umowy zasadniczej i roszczenia
o odszkodowanie w wysokości utraconych korzyści z tytułu niewykonania zamówionych robót.
§8
Odbiór robót

1.

2.

3.

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić
Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy - jeśli jest prowadzony - przy jednoczesnym zawiadomieniu o tej gotowości Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i
ulegających zakryciu niezwłocznie od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót
protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem do Dziennika budowy – jeśli jest
wprowadzony.
W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.
Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie
robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, wykonawca, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej 1
komplet następujących dokumentów:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia
3) Oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z
art. 10 Prawa budowlanego opisane i ostemplowane przez Kierownika robót.
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14
dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu , albo odbioru
częściowego, albo odbioru końcowego wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a
Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez Zamawiającego wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający może:
1)

żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2)

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika,
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

3)

odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo
zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o ich usunięciu.
§9
Podwykonawcy

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych. podwykonawcy/om. Podwykonawcy wykonywać
będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):
1) …………………………………………
2) …………………………………………

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie
własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją
przedmiotu Umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z
realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi Zmawiającemu swoje oświadczenie potwierdzające
brak podstaw wykluczenia - wobec tego podmiotu - wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postępowaniu, o którym mowa w preambule. Jeżeli Zmawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o
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którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów
oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem.
4.

W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule postępowania,
polegał będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych
podmiotów.
Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia,
którą wykona ten podmiot);
1) …………………………………………
2) …………………………………………

5.

Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te
podmioty części zamówienia. W zakresie, powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu/ym
podwykonawcy/om - w przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 lub rezygnacji z wykonywania
przez te podmioty części zamówienia - stosuje się zasady opisane w ust.3.

6.

W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części
zamówienia. Wykonawca wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w
ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że nowe podmioty lub sam Wykonawca
posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w
postępowaniu, o którym mowa w preambule. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części
zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.

8.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 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 dostawy, usługi
lub roboty budowlanej. Rozumieć należy przez to zakaz zatrzymania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części tego
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej lub pod jakimkolwiek innym tytułem dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Niespełnienie tego wymogu będzie
skutkować ze strony Zamawiającego zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.

9.

Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenie
o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

do

projektu umowy

1) niespełnienia wymagań określonych w siwz;
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
10.

Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.

Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

13.

Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
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15.

W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 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.

16.

Postanowienia, o których mowa w ust. 7 do ust. 15 stosuje się odpowiednio do zmiany tej umowy.

17.

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.

18.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, 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.

19.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

20.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
którym mowa w ust. 17, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji.

21.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie 7 dni Zamawiający może:
1) 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
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

podwykonawcy,

jeżeli

22.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
17, Zamawiający potrąci kwotę wpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.

24.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający przewidzi w umowie zapłatę: wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 17.

25.

W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 24,
Zamawiający wstrzymuje odpowiednio:
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) w części równej sumie kwot wynikających z nie przedłożonych dowodów zapłaty.

26.

Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie.

27.

Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu
umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na zasadach określonych w § 12 niniejszej
umowy(kary umowne).

28.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego,
lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

29.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje,
którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
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30.

Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej - należy przez to rozumieć umowę o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a
w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszymi
podwykonawcami.

31.

Okres gwarancji udzielany przez podwykonawcę musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawcę.

32.

W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,
następuje po dokonaniu zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy, a Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dowód zapłaty.
§ 10
Ubezpieczenie budowy

1.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do
czasu odbioru końcowego.
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć
projektowych.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów (-u) wpłat (-y) składki
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu (-ów) zapłaty.

2.

3.
4.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części, w szczególności
w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części przedmiotu umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona
procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres
wykonanych prac o ile nie otrzymał on wcześniej stosownego wynagrodzenia.
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy ,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy ,
d) jeżeli wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia z udziałem wskazanych podwykonawców
(podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia), na zasobach, których wykonawca polegał
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
e) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
f)

gdy Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie rozpoczął robót bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania przez okres dłuższy niż 14 dni, lub też
nie realizuje ich zgodnie z zawartą umową,

g) gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy
wyniesie 25 %.
h) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty uprawnionemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
i)

braku dowodów dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej,

j)

w przypadku określonym w § 8 ust. 12 pkt. 3 umowy,
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2. Każde stwierdzone wprowadzenie niezaakceptowanego przez zamawiającego podwykonawcy po zawarciu
umowy będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków umowy i może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego na podstawie art. 636 § 1.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robót budowlanych.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora
Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, a w szczególności:
-

kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć
dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót, a także protokoły badań i sprawdzeń. Wykonawca zobowiązany jest przed
dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi
Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności, w tym sporządzone w
języku polskim dokumenty typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości
użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą
charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z projektem w tym np.: DTR, karty
techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych
(tam, gdzie są wymagane), itp., możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych
robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich
opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed
wpływami atmosferycznymi; Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru,
niezwłocznie dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca
najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w związku z
odstąpieniem od umowy.
7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia
opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.
8. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić kosztorys
powykonawczy dla robót wykonanych, w sposób oraz z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego
przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich
podstawie minimalne ceny Sekocenbud dla województwa dolnośląskiego z daty złożenia oferty z
uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach.
9. Sporządzony kosztorys podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
10. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić
od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu
terminu wykonania,

2)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rękojmi - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3)

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

4)

za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 10 niniejszej umowy w wysokości 0,01%
wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień braku
ubezpieczenia.
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5)

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu zapłaty
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

6)

za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000 złotych za każdy nie przedłożony
do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy lub jej zmianę.

7)

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 6. ust. 3. niniejszej umowy,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej
liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez
Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w § 6. ust. 6. niniejszej umowy;

8)

W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

2.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych w tym do potrącenia kar umownych z faktury
za realizację przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4.

Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód, strony mają prawo do dochodzenia
przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

odszkodowania

§ 13
Warunki gwarancji i rękojmi
5.

Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela:
a)

60 miesięcznej rękojmi oraz

b)

……. miesięcznej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Bieg terminów rozpoczyna się w dniu
następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot Umowy,
w tym także za części realizowane wspólnie jak i przez podwykonawców. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną
i estetyczną wykonanych prac. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

7.

Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

8.

W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1025).

9.

Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad
rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.

11.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową
lub techniczną przedmiotu zamówienia (wady materiałowe oraz wady w robociźnie), a także za usunięcie
tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

12.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie wg zasad
określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

13.

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
12

także

po

upływie

terminu

14.

Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym
wada była usuwana.

15.

Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót wykonanych przez
podwykonawców.

16.

Odmowa przez
Wykonawcę usunięcia wad lub nie usunięcie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, uprawnia
Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł
w formie ………………………………………………. w wysokości 8% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
tj. ………………. zł (słownie: ……………………………………………)

2.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

3.

W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy:
82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy Kłodzko/Filia KudowaZdrój,

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % jego wartości, będzie zwolnione lub zwrócone
Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane na wniosek Wykonawcy lub koordynatora zadania.

5.

Pozostała część zabezpieczenia (w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z warunkami
określonymi w zdaniu poprzednim) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni od daty upływu terminu
rękojmi za wady.

6.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rękojmi, nie usuniętych
w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która będzie odpowiednia do
charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychże wad..
§ 15
Rozstrzyganie sporów

1.

Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji Umowy jest prawo
polskie.

2.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmiany lub uzupełnienia
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów
do umowy, pod rygorem unieważnienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do
umowy) na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.
Wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia może być przeniesiona na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą
Stron wyrażoną w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia
robót.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty (załącznik nr 1 do umowy) przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków:
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
robót w przypadku:
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a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski
żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki
generalne lub lokalne, działania wojenne),
b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub
uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na termin wykonania Umowy,
c) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np.
długotrwałe opady) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub pracę sprzętu
(niestabilność gruntu), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową,
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
(pozanormatywne temperatury) jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których strony umowy nie mogły
przewidzieć, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy,
wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich
realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, co skutkować może zmianą
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
f) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót
lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań
archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.
h) w przypadku potwierdzenia występowania na terenie robót gatunków chronionych w
konsekwencji, których Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na
czynności zakazane w stosunku do tych gatunków.
WW. fakty muszą mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu
przez kierownika budowy/robót i potwierdzone przez inspektora nadzoru. Dla powyższych przypadków
wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia
terminu zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie.
2) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy
o ile nie powodują one istotnej zmiany zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w
ofercie w przypadku:
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są
spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,
b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, w szczególności jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych w szczególności gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym
przedmiotu Umowy,
b) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących, bezpieczeństwa użytkowania,
funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania,
usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków
terenowych,
w szczególności
braku
zinwentaryzowania
obiektów
budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,
e) uzasadnionej konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
o roboty budowlane spowodowanymi ww. przesłankami lub mającymi wpływ na terminowe i
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należyte wykonanie umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
f) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii
robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie wykraczają poza zakres
przedmiotu zamówienia, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, bez
wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikają z wad
(rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania
umowy,
h) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych
służb i inspekcji, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności;
i) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego Podwykonawcę
spełniającego warunki tego zamówienia.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do przewidywanego
w dokumentacji technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika budowy/robót zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru i uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
3) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu Stron.
§ 17.
Ochrona danych osobowych
1.

Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą przekazywane lub
udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz z wymogami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO.

2.

Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako
administratora danych osobowych w zakresie:
a)

udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu
zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest
osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b)

udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w
ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości
realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza
praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3.

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z
realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że
administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

4.

Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy,
oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania
dokumentacji dla celów archiwalnych.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby do
realizacji niniejszej umowy.

6.

Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany
(bez udziału człowieka).

7.

Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie
zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek
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informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
§ 18
Forma umowy
1.

Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

2.

Integralną częścią niniejszej umowy są:
1)

oferta Wykonawcy,

2)

Opis przedmiotu zamówienia – część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)

a)

Dokumentacja projektowa

b)

Specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)

Dotyczy realizacji robót budowlanych pn.:
„Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju” realizowanego
w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2019 rok.
GWARANTEM jest: …………………………………………………………………………………….
zwany dalej Wykonawcą
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
NIP: 883-16-79-903, Regon: 890717929,
zwany dalej Zamawiającym.
1.
Przedmiot i termin gwarancji
1)
Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty budowlane, opisane w
załączniku nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
2)
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa
w punkcie 2.2.
3)
Termin gwarancji wynosi …. po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 13 Umowy.
2.
Obowiązki i uprawnienia stron
1)
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający
jest uprawniony do:
a)
żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;
b)
wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c)
żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak
i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;
d)
żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy
na wolną od wad w wysokości określonej w umowie;
e)
żądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy
na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit.
d).
2)
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiązany
do:
a)
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres
przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b)
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną
od wad;
c)
zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 lit. c);
d)
zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 lit. d);
e)
zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 lit. e).
3)
W przypadku, jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości.
4)
Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.
3.
Przeglądy gwarancyjne
1)
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 12 miesięcy w okresie obowiązywania
niniejszej gwarancji.
2)
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie wraz z potwierdzeniem faksem lub
pocztą elektroniczną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3)
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.
4)
Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
5)
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego
i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający
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4.

5.

6.

niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
Tryby usuwania wad
1)
Wykonawca obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg
niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:
a)
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie niezwłocznym od jej
wykrycia w sposób określony w pkt 5.
b)
Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy w terminie
2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie.
c)
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez
Zamawiającego.
2)
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru
prac z usuwania wad.
Komunikacja
1)
O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Wykonawcy i potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną
(e-ail) na wskazane nr telefonów i adresy. W zawiadomieniu Zamawiający podaje rodzaj
występującej wady.
Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą.
Przedstawiciel Zamawiającego wydaje polecenie Wykonawcy usunięcia wady. Przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg czasu reakcji jak w pkt 4.1 i
określić sposób usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych przez Zamawiającego.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się
powiadomienie Wykonawcy o wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy.
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów,
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Wadach.
2)
Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Wszelkie pisma
skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres GWARANTA
3)
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: UPRAWNIONEGO.
4)
O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony obowiązane
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
5)
Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Postanowienia końcowe
1)
Niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje bezpłatne wykonanie przez Wykonawcę wymaganych
przeglądów gwarancyjnych zamontowanych materiałów i/lub urządzeń oraz wymianę wraz z
montażem elementów eksploatacyjnych.
2)
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
3)
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.
4)
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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