
GMINABRUDZE 

UMOWA NrlOS.272.3.2019 

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow "̂) zawarta zostafa w Brudzew w dniu 18 wrzesnia 2019 roku pomî dzy: 
• Gmin^Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409, reprezentowan^przez Pana: 

Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 
zwan^ dalej "Zamawiaĵ cym", 
a: 

• Panem Jarostawem Miszczak prowadẑ cym dzialalnosc pod nazw :̂ P.P.H.U."I\/IISZBUD", z siedzib^ Przybytow 4, 62-600 Koto, 
NIP: 666-135-54-30, REGON: 311085659, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Infonnacji o Dzialalnosci Gospodarczej zwanym 
dalej „Wykonawc^_". 

Umowa zostala zawarta zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. 
zm.) w wyniku ktorych wybrany zostal Wykonawca zamowienia. 
Strony niniejszej umowy ustalaj^ co nast̂ puje: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W zwî zku z rozstrzygnî tym przetargiem nieograniczonym nr IOS.271.3.2019 Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowî zuje 
si^ do wykonania robot budowlanych Czesciowa rozbiorka wraz z przebudow^ swietiicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw 
w msc Tarnowa, gmina Brudzew w zakresie zgodnym z dokumentacĵ  projektow^ szczegoiow^ specyfikacĵ  techniczn^ 
wykonania 1 odbioru robot, kosztorysami nakladczymi i przedmiarami robot; 

2. Niniejsz^ umow^ o roboty budowlane Wykonawca zobowî uje si^ do wykonania i oddania obiektow w niej przewidzianych, 
wykonanych zgodnie z projektami stanowî cymi cz^sc sMadow^ niniejszej umowy 1 z zasadami wiedzy technicznej, przy 
zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 Kodeksu cywilnego, a Zamawiajacy zobowî uje sl§ wobec Wykonawcy do 
dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwl̂ zanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w tenminach i na 
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci do przekazania 
terenu budowy 1 dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zapiaty umowionego wynagrodzenia. 

3. Szczegolowy zakres rzeczowy obĵ ty umow^okreslajq.: 
1) OfertaWykonawcy nr4zdnia 19sierpnia2019 roku -zal^cznik nr 1 
2) Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem nakladczym 

i przedmiarem robot - zat̂ cznik nr 2 
3) Specyfikacja Istotnych Waainkow Zamowienia - zal̂ cznik nr 3 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - zal̂ cznik nr 4 
Wymienlone powyzej dokumenty stanowî integraln^cz^^c niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowî zuje si§ wykonac i zakohczyc roboty oraz usunqc wady w calkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej 
umowy. zgodnie z warunkami wynlkaĵ cymi z obowî zujqcych przepisow technicznych i prawa budowlanego, wymaganlami 
wynikaĵ cymi z obowî uĵ cych Polskich Nonn i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi 
zwyczajami. 

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawcy lub 
podwykonawc§ osob wykonuĵ cych wskazane ponizej czynnosci polegaĵ ce na wykonywaniu prac fizycznych oraz operowaniu 
sprẑ tem budowlanym w trakcie realizacji zamowienia zwî zane z wykonywaniem: 
1) roboty murarskie i tynkarskie, 
2) roboty dekarskie, 
3) roboty wykohczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okiennej, 
4) prace nie wymagaĵ ce specjalnych kwallfikacji takie jak sprz t̂anie, utrzymanie porẑ dku na budowie, wykonywane pod 

nadzorem kierownika budowy. 
6. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie 

spetniania przez wykonawcy lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuĵ cych wskazane 
w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do: 
1) z^dania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, 
2) z^danla wyjasnieh w przypadku Wc[tpllwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow. 



Jj przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. 
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiaĵ cego w wyznaczonym w tym wezwanlu terminie wykonawca przedlô y 
zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez 
wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuĵ cych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: 

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy oprac? osob wykonuĵ cych czynnosci, 
ktorych dotyczy wezwanie zamawiaĵ cego. Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie 
podmiotu sWadaĵ cego oswiadczenie, dat? ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obj?te wezwaniem czynnosci wykonuĵ  
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac? 
i wymianj etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poswiadczon^ za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawc? lub podwykonawc? kopi? umowy/umow o prac? 
osob wykonuĵ cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy. Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniaĵ cy ochron? danych osobowych 
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez 
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). tnfomiacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? 
i wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania; 

8. Wymog zatnjdnienia, o ktorym mowa w ust. 5 nie dotyczy osob pelnî cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osob 
posiadaĵ cych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore upowazniaĵ  do samodzielnego wykonywania prac bez 
nadzoru, w tym kierownikow robot, geodety. 

9. Umowa jest realizowana w ramach doflnansowanie inwestycji jakie Zamawiajacy otrzymal w ramach umowy o dofinansowanle 
nr 00055-65170-UM1510030/18 z dnia 10 czenwca 2019r. - projekt „Cz?sciowa rozbiorka wraz z przebudow^ budynku swietiicy 
wiejskiej w msc. Tarnowa, gmina Bmdzew" - typ operacji Jnwestycje w oblekty pelnî ce funkcje kulturalne" w ramach poddzialania 
„Wsparcie inwestycji zwî zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow^ wszystkich rodzajow matej infrastnjktury, w tym inwestycji 
w energi? odnawlaln^ 1 w oszcz?dzanie energii" obj?tego Programem Rozwoju Obszarow WIejskich na lata 2014-2020. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Wymagany termin realizacji zamowienia: do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
2. Wykonawca zobowî uje si? przestrzegac powyzszych terminow i wykonac przedmiot umowy w temiinach zapisanych 

w niniejszej umowie. 
3. Wszelkie temiiny okreslone w niniejszej umowie s l̂iczone od dnia roboczego nast?puĵ cego po dniu dor?czenia pisma. 

§ 3 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletn^dokumentacj? projektow^ w tenninie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Od chwiii protokolamego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialnosc na zasadach ogolnych za 

szkody wynikte na terenie budowy, az do chwiii przej?cia obtektu pizez Zamawiaĵ cego. 
3. Rozpocz?cie robot nast^i w okresie 14 dni od daty przekazania placu budowy. 
4. W przypadku zwtoki w realizacji postanowieh w/w umowy Zamawiajacy ma prawo z^dac od Wykonawcy zaplat? kar umownych 

wedhjg paragrafu § 8 niniejszej umowy. 
5. Na 7 dni przed przyst̂ ieniem do robot Wykonawca dostarczy (za pisemnym potwierdzenie do siedziby Zamawiaĵ cego celem 

sprawdzenia ich zgodnosci z SSTWiORB i akceptacji przez Inspektora Nadzoai) wykaz materiatew i urz^dzeh, ktore 
Wykonawca zamierza wbudowac. Inspektor Nadzoru w cî gu 4 dni roboczych od dostarczenia ww. dokumentow powiadomi 
Zamawiaĵ cego(a ten niezwtocznie Wykonawc?) o akceptacji lub jej odmowie jak chodzi o zaproponowane materialy i urz^dzenia 
(z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy do braku akceptacji - niezgodnosc z zapisami SSTWiORB). W przypadku braku 
akceptacji materiatew i urz^dzeh zaproponowanych przez Wykonawc? ten zobowî zany jest w nieprzekraczalnym tenninie 
4 dni roboczych, od momentu powiadomienia o ww. fakcie do wskazania materiaiow zgodnych z wymogami SSTWiORB 
- w przeciwnym przypadku skutkowac to moze uznaniem brakiem zgody na rozpocz?cie robot przez Zamawiajqcego i uznane 
jako nie rozpocz?cie robot z winy Wykonawcy 

SPOSOB WYKONANIA UMOWY 
1. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa. 
2. Ustalony tresci^ niniejsz^ umowy zakres robot Wykonawca b?dzte wykonywal osobiscie z materiaiow, maszyn i urz^dzeh 

wlasnych. 
3. Materialy, maszyny i urz^dzenia, o ktorych mowa w par. 3 ust. 2 powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom 
projektu technicznego, zapewniaĵ c sprawnosc eksploatacyjn^wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Na kazde z^danie Zamawiaĵ cego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowî zany jest okazac w stosunku do wskazanych 
materiaiow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracj? zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polsk^ Nomî  lub aprobat̂  
techniczn .̂ - /1 



, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscî  na cele budowlane. 
6. Wykonawca, po zapoznaniu si? z sytuacĵ  faktyczn^ w tym w szczegolnosci ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, 

zapewnia, ze posiada niezb?dn^wiedz? fachow^ kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, finansowe i kadrowe oraz 
uprawnienia konieczne dia prawidtowego wykonania umowy i b?dzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na 
warunkach okreslonych w umowie. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo wszelkich dziatah na terenie budowy. 
8. Wykonawca ma obowî ek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz^ce ochrony srodowiska 

naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie robot nomi, okreslonych w odpowiednich 
przepisach, dotycẑ cych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu skladowania oraz na terenie 
wykonywanych robot. 

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowî zuje si? do: 
1) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot na terenie 

przekazanym Wykonawcy, 
2) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore mog^ zaistniec w zwî zku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci 

cywilnej oraz nast?pstw nieszcz?sliwych wypadkow, dotycz^cych pracownikow i osob trzecich, ktore to wypadki mog^ 
powstac w zwî zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z njchem pojazdow mechanicznych; 

3) oznakowania terenu, oraz wykonania innych zobowî ah dotycz^cych Wykonawcy, a wynikaĵ cych z tresci decyzji 
pozwolenia na budow?; 

4) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, a takze wlasciwych warunkow bezpieczehstwa i higieny pracy; 
5) zagospodarowania oraz zapewnienia dozoru zaplecza i placu budowy; 
6) robot przygotowawczych i porzq̂ dkowych; 
7) urz^dzenia terenu budowy, wykonania przyl̂ czeh wodocî owych i energetycznych dia potrzeb terenu budowy oraz 

ponoszenia kosztow ich zuzycia; 
8) poniesienia ewentualnych kosztow wyl̂ czeh i wl̂ czeh energii elektrycznej; 
9) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione sluzby geodezyjne; 
10) demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzeh obiektow istnieĵ cych i elementow zagospodarowania 

terenu; 
11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biez^co zb?dnych materiaiow 

i odpadow; 
12) naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz?sci b̂ dz urẑ dzeh 

w toku realizacji robot; 
13) wykonania badah, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia robot do odbioru 

ulegaĵ cych zakryciu lub zanikaĵ cych; 
14) dokonania uzgodnieh, uzyskania wszelkich opinii niezb?dnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku; 
15) uporẑ dkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot (w tym usuni?cie gaizu oraz innych odpadow wytworzonych w czasie 

realizacji robot) i przekazania go Zamawiajqcemu najpozniej do dnia odbioru kohcowego; 
16) prowadzenia na bieẑ co dziennika budowy wraz z wszelkimi zgloszeniami robot zanikaĵ cych oraz jego zabezpieczenie 

i przechowywanie na placu budowy w taki sposob, aby byl w kazdej chwiii dost?pny dia Inspektora Nadzoru b̂ dz 
Zamawiaĵ cego; 

17) dokumentacj? powykonawcẑ  w 2 egz. zawieraĵ ca wszystkie atesty i certyfikaty wbudowanych urz^dzeh i materiaiow, 
protokoly badah. pomiarow, sprawdzeh; 

18) oraz innych zobowî zah wynikaĵ cych z niniejszej umowy. 
11. Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dost?p do terenow poiozonych w poblizu terenu 

budowy. 
12. W czasie realizacji robot Wykonawca b?dzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz 

b?dzie usuwal wszelkie urz^zenia pomocnicze i zb?dne materialy, odpady oraz urzqdzenia prowizoryczne. Po zakohczeniu 
robot Wykonawca zobowî zany jest uporẑ dkowac teren budowy i przekazac go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior 
robot. 

13. Wykonawca zobowî uje si? do stosowania si? do pisemnych poleceh 1 wskazowek Zamawiaĵ cego w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy oraz do przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne z^danie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, 
wszelkich dokumentow, materiaiow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci wykonania Umowy. 

14. Wykonawca powiadomi mieszkahcow s^siednich posesji o przyst^ieniu do robot zwi^anych z budowy na minimum 3 dni przed 
planowanym rozpocz?ciem robot w przypadku gdy utrudniony bylby dojazd do ich posesji. 

15. Wykonawca zobowî zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuĵ cych funkcje kontrolne oraz przedstawicielom Zamawiaĵ cego. 

16. Wykonawca ponosi calkowit̂  odpowiedzialnosc za zaplat? wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane pr̂ ez 
podwykonawcow. 



Wykonawca ponosi wobec Zamawiaĵ cego peln^ odpowiedzialnosc za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow. 
Podwykonawstwo nie zmienia zobowî ah Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziaiania. 

ROZLICZENIA CZ^SCIOWE I ODBIORY 
1. Strony zgodnie postanawiaĵ  ze b?d^stosowane nast?puĵ ce rodzaje rozliczeh cz?sciowych wykonanych robot i odbiorow robot: 

1) Rozliczenia cz?sciowe stanowî ce podstaw? do wystawiania faktur cz?sciowych za wykonanie cz?sci robot 
2) Odbiory robot zanikaĵ cych I ulegaĵ cych zakryciu, 
3) Odbior kohcowy. 

2. Przewiduje si? dokonanie 2 rozliczeh cz?sciowych i odbionj kohcowego oraz wystawienie nie wi?cej niz 2 faktur cz?sciowych 
i faktury kohcowej w nast?puĵ cych minimalnych temiinach: 
1) Cz?sciowe rozliczenie wykonanych robot b?dc[ce podstawy do wystawienia faktury cz?sciowej na t^czn^ kwot? nie 

przekraczaĵ ca 25% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego - do 20 grudnia 2019 roku 
2) Cz?sciowe rozliczenie wykonanych robot b?d^ce podstawy do wystawienia faktury cz?sciowej na t^czn^ kwot? nie 

przekraczaĵ ca 25% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego - do 28 lutego 2020r. 
3) Kohcowy odbior robot po wykonaniu catosci zadania na kwot? nie mniejsz^niz 50% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego 

z umowy. 
3. Odbiory robot zanlkaĵ cych 1 ulegaĵ cych zakryciu, dokonywane b?d^ przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

winien zgtaszac gotowosc do odbionj, o ktorym mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. 
4. Przewiduje si? cz?sciowe rozliczanie 1 fakturowanie robot, za faktycznie wykonane roboty poprzez wystawienie przez 

Wykonawc? faktury przejsciowej, zgodnie z §5 ust. 2 pkt 112. 
5. Rozliczeh cz?sclowych wykonanych robot dokonuĵ  Inspektor nadzom inwestorskiego wraz z Wykonawcy. Wykonawca winien 

zglaszac gotowosc do rozliczeh cz?sciowych, wpisem do Dziennika budowy. Wykonawca przygotowuje tabel? rozliczenlow^z 
rozblciem na roboty wykonane osobiscie przez wykonawc? i podwykonawc? z ktorej wynikac b?dzle wartosc wykonanych robot 
przedstawiana do rozliczenia cz?sciowego. Forma tabell rozliczenlowej oraz jej zakres Wykonawca ma obowî ek uzgodnic z 
InspektoramI nadzoru oraz przedstawicielami zamawiaĵ cego. Zakres robot przedstawlany do rozliczenia a wykonany przez 
podwykonawc? wymaga akceptacji i podpisu podwykonawcy. Z czynnosci rozliczenia cz?sciowego sporz^dza si? protokoi na 
dmku przygotowanym przez Wykonawc?. Protokol rozliczenia cz?sciowego wymaga sprawdzenia zakresu i jakosci wykonanych 
robot i ich potwienJzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzonj 
protokol stanowi podstaw? do wystawienia przez Wykonawc? faktury cz?sciowej. Zakohczenie czynnosci rozliczenia 
cz?sciowego nast^i w ci^u 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbionj danej cz?sci robot przez Wykonawc?, 
0 lie nie nast^i przerwanie czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy. 

6. Przewiduje si? dokonanie odbioru kohcowego, ktory polegat b?dzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych 
robot zgodnie z umoŵ . 

7. Odbiom kohcowego dokonuje si? po calkowitym zakohczeniu wszystkich robot skladaĵ cych si? na przedmiot umowy na 
podstawie oswiadczenia kierownika budowy. 

8. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowosc do przekazania wykonanych robot budowlanych najpozniej w dniu 
zakohczenia umownego terminu wykonania zadania. Do zgtoszeniu o ktorym mowa Wykonawca dol̂ czy pisemne potwierdzenie 
wykonania robot budowlanych podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Zamawiajacy zobowî uje si? najdalej w ci^u 14 dni od chwiii otrzymania zawiadomienia rozpoczac czynnosci odbioru albo 
przekazac Wykonawcy pisemn^ decyzj?, ustalaĵ c^ jakie prace zdaniem Zamawiaĵ cego musz^byc wykonane, aby odbior mogt 
nast^ic zgodnie z umow .̂ 

10. Do obowî zkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej na 3 dni przed wyznaczonym 
dniem odbionj operatu kolaudacyjnego (2 egz. - oryginal i kopia) a wi?c kompletu dokumentow pozwalaĵ cych na ocen? 
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: 
1) dziennik budowy z wpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru; 
2) oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami 

zgtoszenia do wlasciwego Wydzialu Architektury i Budownictwa, obowî uĵ cymi przepisami nonnami; 
3) rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem oraz netto (bez podatku VAT), 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzonj, 
4) dokumentacj? powykonawcz^ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy; 
5) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje techniczne na zastosowane 

i wbudowane materialy, urz^dzenia i wyposazenie; 
6) stosowne protokofy odbiorow technicznych, badah i sprawdzeh w tym wynikow badah wody surowej i wody uzdatnioneJT 
7) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy, urz^dzenia i wyposazenie; 
8) wszystkie niezb?dne do przeprowadzenia kontroli robot i dokonania odbioru kohcowego robot budowlanych dokumenty 

wymienlone w SSTWiORB, 
9) pisemn^gwarancj? jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 72 miesi?cy od daty odbioru kohcowego; 



, z . Brak przekazania Zamawiajacemu kompletnego operatu kolaudacyjnego, b̂ dz tez przedstawienie dokumentow zawieraĵ cych 
W?dy lub potwierdzaĵ cych wady spowoduje odmow? dokonania odbioru kohcowego i wyznaczenie kolejnego terminu odbioru. 
13. Z kazdego posiedzenia komisji odbiorowej sporz^dza si? protokol, ktory b?dzie zal̂ cznikiem do protokolu odbioru kohcowego. 
14. Zakohczenie czynnosci odbioru nast^i w ciqgu 30 dni od rozpocz?cia, o ile nie nast^i przerwanie czynnosci odbiorowych 

z winy Wykonawcy. 
15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Zamawiaĵ cego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszaĵ ce jego 

wartosc lub uzytecznosc. 
16. Jezeli w toku czynnosci zostan^ stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysluguĵ nast?puĵ ce uprawnienia: 

1) jezeli wady nadaj^si? do usuni?cia, moze odmowie odbioru do czasu usuni?cia wad, 
2) jezeli wady nie nadaj^si? do usuni?cia to: 

a. jezeli nie umozliwiaĵ  one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyc 
odpowiednio wynagrodzenie, 

b. jezeli wady uniemozliwiaĵ  uzytkowanie przedmiotu odbiom zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstqpic od 
umowy lub zqdac wykonania przedmiotu umowy po raz dmgi. 

17. Jezeli w trakcie odbiom zostan^ stwierdzone wady to Zamawiajacy moze odmowie odbiom wyznaezaĵ c terniin ich usuni?cia, 
18. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowî any do nieodplatnego 

usuni?cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiaĵ cego, a w przypadku braku takiego wyznaezenia w terminie do 3 dni od 
daty powiadomienia Wykonawcy. 

19. Wszelkie czynnosc wykonywane podczas odbiom, a takze termin wyznaezony na usunl?cie wad b?d^ zawarte w protokole 
odbiom podpisanym pfzez upowaznionych przedstawicieli stron i inspektora nadzom 

20. Wady stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowî any jest usun^c na wlasny koszt w tenninie ustalonym w protokole 
odbiom 

21.0 fakcie usuni?cia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiaĵ cego, z^daĵ c jednoczesnie wyznaezenia temninu odbiom robot. 
22. Strony postanawiaĵ  ze, z czynnosci odbiom b?dzie spisany protokol zawieraĵ ey wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiom, 

jak tez tennlny wyznaezone na usuni?cie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
23. Brak wyznaezenia przez Zamawiaĵ cego temiinu odbiom zgodnie z ust. 3 upowaznia Wykonawc? do dokonania: 

1) czynnosci odbiom jednostronnego, 
2) pozostawienia przedmiotu odbiom do dyspozyeji Zamawiajq̂ cego, 
3) wystawienia faktury kohcowej za wykonanie robot. 

24. Odbiory robot zanikaĵ cych dokonywane b?d^ przez Zamawiaĵ cego z udziatem inspektora nadzom, na podstawie pisemnego 
zgteszenia w ci^u 3 dni daty zgloszenia. 

GWARANCJA JAKOSCI, R^KOJMIA 
1. Strony postanawiaĵ  iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu r?kojmi za wady przedmiotu umowy wynikaĵ ca z kodeksu 

cywilnego, jaka przysluguje Zamawiajc[eemu, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaraneji, w ramach ktorej, 
zobowî uje si? do usuni?cia wad stwierdzonych w tym okresie w tenninie 14 dni od daty zawiadomienia go przez 
Zamawiaĵ cego o ujawnionej wadzie, wzgl?dnie w tenninie uzgodnionym z Zamawiaĵ eym, jezeli usuni?eie wady w takim 
tenninie ze wzgl?d6wteehnologieznyeh b?dzie niemozliwe. 

2. Tennin gwaraneji jakosci i r?kojmi ustala si? na okres 72 miesi?cy licz^e od daty odbiom kohcowego przedmiotu umowy 
i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca udzlela zamawiajacemu gwaraneji oraz r?kojmi na wszystkie wykonane prace budowlane, instalaeyjne i montazowe. 
4. Jezeli producent urẑ dzeh 1 wbudowanych materiaiow udzlela gwaraneji na okres diuzszy, niz okreslony w ust. 2 wykonawca 

udzlela gwaraneji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez producenta. 
5. Zamawiajacy moze usun^c w zast?pstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuni?te w uzgodnionym z Wykonawcy terminie, 

0 ktorym mowa powyzej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwi^anyml z zast?pezym usunl?elem wad 
Zamawiajacy obciqza Wykonawc?. 

§ 7 
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY 

Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W okresie obowl̂ ywanla, po rozwi^niu lub po wygasnl?eiu Umowy, Wykonawca jest 1 b?dzie odpowiedzialny wobec Zamawiaĵ cego 

na zasadach uregulowanyeh w Kodeksle eywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty post?powah) oraz roszezenia osob trzeerch 
w przypadku, gdy b?d^ one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawc? pizy 
wykonywaniu przedmbtu umowy. 

2. Wykonawca zobowl̂ any jest do ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkod, ktore moĝ  zaistniec w zwl^u z okreslonyml 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. 

3. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny ealkowitej 
podanej w ofercte, ^. 83 464,47 zl w fbmnie gwaraneji bankowej 



. Zamawiaĵ y zwraca 70 % wysokosci zabezpieczenia, tj, kwot? 58 425,13 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania 
przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane. 

5. 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwot? 25 039,34 pozostawia si? na zabezpieczenie roszczeh z tytulu r?kojmi za wady. Kwota, 
0 ktorej mowa, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwaraneji jakosci. 

6. Ubezpieczeniu podlegaĵ w szczegolnosci: 
1) roboty, obiekty. budowie, urĵ dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwî zane bezposrednio z wykonywaniem robot - od 

ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeh losowych; 
2) odpowiedzialnosc cywilna za szkody oraz nast?pstwa nieszcz?sliwych wypadkow dotycz^cych pracownikow i osob trzecich, 

a powstalych w zwî zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych; 
7. Jezeli Wykonawca nie dopeini zobowî zania ubezpieczenia budowy i robot dziaia na swoje ryzyko i odpowiedzialnosc. 

§ 8 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. Strony zastrzegaĵ  prawo naliczania kar umownych za nietenninowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowî uje si? zaplacic Zamawiajacemu nast?puĵ ce 

kary umowne: 
1) za zwiok? w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, 
2) za zwtok? w usuni?ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaraneji i r?kojmi - w wysokosci 0,2% 

wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki. Tennin zwtoki liczony b?dzie od nast?pnego dnia do temninu ustalonego 
na usuni?cie wad, 

3) za odst îenie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaĵ cego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 

jezeli szkoda przewyzsza wartosc kar umownych. 
4. Wartosc naleznych Zamawiajacemu kar umownych liczy si? od ealkowitej wartosci zamowienia bnjtto a nie od wartosc 

poszczegolnych zadah - robot budowlanych. 
5. Strony uzgadniaĵ ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potr̂ cane b?d^ z wystawionej przez Wykonawc? faktury, 

a gdyby okazalo si? to niemozliwe Wykonawca zobowî zany jest do zapiaty kar na rachunek Zamawiaĵ cego w ci^u 14 dni od 
dnia otrzymania noty obeî zeniowej 

6. Wykonawca wyraza zgod? na potr̂ cenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umow .̂ 
7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwtok? w przekazaniu terenu budowy uniemozliwiaĵ c^ rozpocz?cie robot z winy Zamawiaĵ cego w wysokosci 
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, 

2) z tytulu odst^ienia od umowy z przyczyn zaieznych od Zamawiaĵ cego, w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, 
z wyl̂ czeniem jednak przypadku w ktorym Zamawiajacy skorzysta z umownego prawa odst^ienia od umowy na podstawie 
§ 10 niniejszej umowy. 

8. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowî ah umownych nieobj?tych odszkodowaniem w fonnie kar 
umownych tak Wykonawca jak i Zamawiajacy b?d^ ponosili odpowiedzialnosc odszkodowawcz^ na zasadach ogolnych 
okreslonych w art. 471 KC. 

9. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostai zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami 
§10, w wysokosci 10.000 zl za kazde zdarzenie; 

10. W przypadku braku lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie; 

11. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 
zl za kazde zdarzenie; 

12. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie; 

13. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie temiinu zapiaty w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie. 
14. Z tytulu ntespelnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatnjdnienia na podstawie umowy o prac? osob 

wykonuĵ cych wskazane w § 1 ust. 4 czynnosci w wysokosci 1.000 zl za kazde zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawc? 
w wyznaczonym przez zamawiaĵ cego tenninie z^danych przez zamawiajq̂ cego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez 
wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? traktowane b?dzie jako niespelnienie przez 
wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuĵ cych wskazane w § 1 ust. 4 
czynnosci. 

15. Wykonawca zobowî zuje si? zaplacic Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadaĵ cej kwocie utraconych korzysci -
dofinansowania w ramach projektu pn. „Przebudowa swietiicy wiejskiej w Kozminie i zakup wyposazenia" wspolfinansowanego 
w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
spolecznosc" obj?tego Programem Rozwoju Obszarow WIejskich na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanle nr 00371-6935-
UK1510459/17 z dnia 31 lipca 2017r.) w wysokosci 63,63% wynagrodzenia netto okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej urT)owy. 
Zachowanie Wykonawcy, ktore skutkowaloby dia Zamawiaĵ cego utrat̂  dofinansowanle to w szczegolnosci: 

1) odst^ienia przez Wykonawc? od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, 



2) przekroczenia terminu realizacji umowy skutkuĵ cego nieotrzymaniem dotacji, 
3) nienalezytego wykonania umowy, 
4) z innych przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. 

Zamawiajacy potr̂ ci wskazane odszkodowanie zgodnie z zapisami ust.5 niniejszego paragrafu. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE 

Netto: 678 572,89 [zi] (slownie: szescset siedemdziesî t osiem tysi?cy pi?cset siedemdziesî t dwa zl 89/100) 

VAT 
(23%): 156 071,77 [zl] (slownie: sto pi?cdziesî t szesc tysi?cy siedemdziesî t jeden zl 77/100) 

Brutto: 834 644,66 [zl] (slownie: osiemset trzydziesci cztery tysî ce szescset czterdziesci cztery zl 66/100) 

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si? z warunkami realizacji zamowienia publicznego, dokumentacĵ  przetargow^ oraz miejscem 
wykonania zamowienia. Zamowienie pfzyjmuje do realizacji bez zastrzezeh i wykona zakres prac wedlug pfzekazanej dokumentacji 
technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cen? ryczaltow^podan^w ofercie. 

3. Cena wymieniona w ust. 1 jest stala przez caly okres obowiqzywania umowy i zawiera wszystkie naklady potrzebne do nalezytego 
i terminowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, a takze wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawc? przy 
realizacji przedmiotu umowy oraz nie ulegnie zmianie pizez okres obowî ywania umowy. 

4. Zamawiaĵ y zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia wartosci umowy w przypadku rezygnacji przez Zamawiaĵ cego 
z realizacji cz?sci przedmbtu umowy lub w przypadku przeniesienia srodkow przeznaczonych na realizacj? z jednego elementu inwestycji 
nadrugi. 

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 b?d^ wprowadzane aneksem do umowy na podstawie sporz^zonego przez Wykonawc? 
i zatwierdzonego przez Zamawiaĵ cego kosztorysu roznicowego, opracowanego na nosnikach cenotwonczych kosztorysu ofertowego. 

6. Rozliczenie przedmbtu umowy nast^i dwiema fakturami (cz?sciow^ i kohcowq) wystawbnymi przez Wykonawc? za wykonaniu robot 
budowlanych, w oparciu o zatwierdzony przez strony w tenninb ustalonym niniejsẑ umow ôdpowiednb protokol rozliczenia cz?sciowego 
i protokolu odbbm kohcowego. 

7. Wartosc robot do odbiorow cz?scbwych i piatnosci cz?sciowych ustalana b?dzie w oparciu o rozbbie wynagrodzenia ryczaltowego na 
uzgodnbnej z Inspektorem Nadzoru tabeli rozliczenlowej. 

8. Wykonawca wystawl nie wi?cej niz 2 faktury cz?scbwe i faktur? kohcowc[w nast?puĵ ych minimalnych tenninach: 
1) Cz?sciowe rozliczenie wykonanych robot b?d^ce podstawy do wystawienia faktury cz?sciowej na l^czn^ kwot? nie 

przekraczaĵ ca 25% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego do 20 grudnia 2019 
2) Cz?sciowe rozliczenie wykonanych n̂ bot b?d^ce podstawy do wystawienia faktury cz?sciowej na l^zn^ kwot? nie 

przekraczaĵ ca 25% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego - do 28 lutego 2020 roku 
3) Kohcowy odbior robot po wykonaniu calosci zadania na kwot? nie mniejsz^ niz 50% wartosci wynagrodzenia 

kosztorysowego z umowy. 
9. Faktury powinny bye adresowane do: 

Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-19-23-110 

10. Platnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaĵ cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 30 dni Ibz^c od daty 
otrzymania przez Zamawiajqcego zaakceptowanego i podpisanego przez inspektorow nadzoru rozlbzenia cz?sciowego oraz wystawbnej 
na jego podstawie faktury cz?scbwej w przypadku faktur cz?sciowych i do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaĵ cego faktury 
kohcowej. Bl?dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokolu rozliczenia cz?sciowego lub kohcowego spowoduje naliczenb ponownego 
30-dniowego temiinu piatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuĵ ych dokumentow 

11. Za dzieh zapiaty uwazany b?dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
12. Opoznienb w zaplacb naleznosci powoduje obowî ek zapiaty odsetek. 
13. Wykonawca przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zobowî zany jest do ziozenia Zamawiajacemu z faktury VAT oswiadczenia 

0 braku podwykonawcy (dalszych podwykonawcow ) lub oswiadczeh podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze 
Wykonawca dokonat zapiaty wymagalnego wynagrodzenia za prace wykonane przez nich w ramach niniejszej umowy na dzieh 
wystawienia faktury. Oswiadczenie nie moze bye wystawione z dat^wczesniejsz^niz data podpisania protokolu odbioru. 

14. W przypadku uchylenia si? od obowî ku zapiaty odpowiednio przez wykonawc?, podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? 
zamowienia na roboty budowlane, okreslonego w § 1, Zamawiajacy dokona bezposredniej zapiaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysluguĵ eego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowany przez Zamawiajycego umow? 
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozony Zamawiajacemu umow? 
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy dostawy lub usiugi, na zasadach i w zakresie okreslonym w art. 143 e ustawy z f̂nia 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 nDku - Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz.U. z2018 r., poz. 1986 ze zm.). 



^ przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3, Zamawiajacy 
potryci kwot? wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 

16. Zobowiyzanie Zamawiajycego dotyczy naleznosci okreslonej w umowie. Jezeli naleznosc naiiczona na fakturze Wykonawcy 
przewyzszy cen? uzgodniony Zamawiajacy dokona zapiaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowî uje si? do 
niezwiocznego wystawienia faktury korygujycej. 

17. Podstawy do wystawienia faktur cz?sciowych i kohcowej b?dzie nalezyte wykonanie robot danego etapu, wynikajycych 
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, potwierdzone przez bezusterkowy protokot odbiom robot podpisany przez umawiajyce 
si? Strony. 

18. Rozliczenie kohcowe nastypi faktury po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie bezusteri<owego protokolu odbiom 
kohcowego oraz po dostarczenia przez Wykonawc? zbiom dokumentow i dokumentacji niezb?dnej do uzyskania pozwolenia na 
uzytkowanie obiektow wchodzycych w sklad przedmiotu umowy. 

§ 1 0 
ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajycy zastrzega sobie prawo odstypienia od umowy bez 
skutkow prawnych - w terminie 7 dni od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odstypienia - w tym uiszczenia kar ze strony 
Zamawiajycego jezeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczyl wykonania robot lub przerwal je i nie wznowH ich wykonania mimo wezwah Zamawiajycego przez 
okres dtuzszy niz 14 dni 

2) Wykonawca nie wykaze nalezytej starannosci przy wykonaniu prac obj?tych umowy a w szczegolnosci Zamawiajycy lub 
Inspektor Nadzom stwierdzi, ze Wykonawca nie prowadzi w sposob nalezyty dziennika budowy 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowy lub dokumentacjy bez akceptacji Zamawiajycego i nie przyst?puje do 
wlasciwego ich wykonania, 

4) w razie nie przyznania lub przyznania w kwocie mniejszej niz wnioskowana srodkow pieni?znych z zewn?trznych zrodel 
finansowania inwestycji, 

5) ogloszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, 
6) wydania nakazu zaj?cia majytku Wykonawcy, 
7) w razie nie realizowania przez Wykonawc? poleceh autora projektu lub Zamawiajycego odnoszycych si? do nakazanych 

rozwiyzah technicznych. 
2. Wykonawca ma prawo odstypic od niniejszej umowy: 

1) Zamawiajycy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbiom robot lub podpisania protokolu odbiom 
2) Zamawiajycy zawiadomi Wykonawc?, ze nie b?dzie w stanie zrealizowac swoich obowiyzkow wynikajycych z umowy 

(np. piatnosci). 
3. W razie wyst^ienia istotnej zmiany okolicznosci powodujycych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie 

mozna bylo przewidziec w chwiii zawarcia umowy Zamawiajycy moze odstypic od umowy w tenninie jednego miesiyca od 
powzi?cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zydac jedynie wynagrodzenia 
naleznego z tytulu wykonania faktycznej cz?sci umowy. 

4. W przypadku odstypienia od umowy strony syzobowiyzane do nast?pujycych czynnosci: 
1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajycym sporzydza protokol inwentaryzacji wykonanych prac wedlug daty odstypienia od 

umowy. 
2) Strony wspolnie ustalajy sposob zabezpieczenia przenvanych prac. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace i zapewni 

bezpieczehstwo mchu. Koszt zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca zglosi do odbiom Zamawiajycemu wszystkie prace wykonane do tenninu odstypienia od umowy. 
4) Zamawiajycy jest zobowiyzany do odbiom wykonanych robot wraz z pracami zabezpieczajycymi a jezeli Wykonawca ponosi 

win? za odstypienie od umowy, Zamawiajycy zastosuje wszelkie kary i potrycenia wynikajyce z niniejszej umowy. 
5) Odstypienie od umowy powinno nastypic w fonnie pisemnego oswiadczenia ziozonego dmgiej stronie pod rygorem 

niewaznosci takiego oswiadczenia, oraz powinno zawierac uzasadnienie. 
6) W przypadku odstypienia od umowy Wykonawc? lub Zamawiajycego obciyzajynast?pujyce obowî ki szczegolowe: 

a. w tenninie 7 dni od daty odstypienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajycego sporzydzi szczegolowy protokol 
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzieh odstypienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej 
odstypiono od umowy, 

c. Wykonawca sporzydzi wykaz materiaiow, konstmkcji lub urzydzeh, ktore nie mogy bye przez Wykonawc? wykorzystane 
do realizacji innych robot nie obj?tych niniejszy umowy jezeli odstypienie od umowy nastypilo z przyczyn niezaleznych od 
niego, 

d. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajycego odbiom robot przenwanych, oraz robot zabezpieezajyeyeh, jezeli 
odstypienie od umowy nastypilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, 

e. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w tenninie 30 dni usunie z terenu budowy urzydzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 



§11 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 

1. Zakazuje si? istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wybom 
wykonawcy, chyba ze Zamawiajycy przewidzial mozliwosc dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji 
istotnych wamnkow zamowienia oraz okreslil wamnki takiej zmiany zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. 

2. Zmiana postanowieh umowy moze bye dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej 
dokonano wybom Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajy aneksu sporzydzonego z zachowaniem fomiy pisemnej pod rygorem niewaznosci 
w przypadkach wyszezegolnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystypienia zdarzeh obiektywnie niezaleznych od 
Zamawiajycego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utmdnlajy wykonywanie cz?sci lub catosci zobowiyzah wynikajycych z 
niniejszej umowy, ktorych Zamawiajycy lub Wykonawca nie mogi przewidziec i ktorym nie mogi zapobiec ani ich przezwyci?zyc i im 
przeciwdziaiac. 

4. Ponadto zmiana umowy moze bye dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec w chwiii zawarcia 
umowy: 

1) Zmiana temiinu wykonania umowy moze nastypic m.in. w nast?pujycych przypadkach: 
a. w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajycego, lub gestora sieci gazowej, cieplnej albo 

elektroenergetycznej, 
b. dzialah osob trzecich lub organow wladzy publicznej, ktore spowodujy przenwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamowienia, 
c. z powodu dziaiania tzw. „sily wyzszej" a wi?c nadzwyczajnych wamnkow pogodowych nie pozwalajycych na wykonanie 

zamowienia zgodnie z wamnkami wykonania okreslonymi w SSTWiORB, 
d. w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajycych wykonywanie robot, 
e. w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 

ktorych temiin usuwania b?dzie mial wptyw na termin realizacji robot. 
W wyzej wymienionych wypadkach tennin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu o okres, w ktorym roboty b?dyce 
przedmiotem zamowienia nie mogty bye prowadzone. Jednakze w w/w sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejnosci 
zobowiqzany jest do wykonywania robot, w ktorych zakresie przeszkody nie wystypity. 

2) Wykonawca zwraca si? na pismie do Zamawiajycego z wnioskiem o przedtuzenie umownego temiinu wykonania zamowienia 
podajyc nowy temiin zakohczenia zamowienia wraz z uzasadnieniem faktyeznym, 

3) Zamawiajycy z przyczyn zaieznych od niego ma prawo zydania przedtozenia umownego temiinu wykonania zamowienia. 
4) Dopuszcza si? zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego pod wamnkiem, ze 

zmiana ta jest korzystna dia Zamawiajycego lub zmiana jest dopuszczalna rowniez w przypadku rezygnacji przez 
Zamawiajycego z cz?sci zakresu robot okreslonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwiyzah zamiennych 
w dokumentacji projektowej. 

5) Dopuszcza si? zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku gdy zmiana stawki 
podatku VAT nastypi w trakcie obowiqzywania umowy i wynikac b?dzie ze zmiany przepisow podatkowych. Wykonawca 
wystypi pisemnie z prosby o zmian? podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktyeznym i prawnym. 

6) zmiany wynikajyce z koniecznosci usuni?cia bl?d6w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
7) Zmiany wynikajyce z wykonania robot zamiennych lub z zastosowania materiatow lub urzydzeh innych niz wskazane w ofercie 

przetargowej i dokumentacji projektowej ale o lepszych parametrach technicznych i pod wamnkiem, ze zmiany te sy 
korzystne dia Zamawiajycego. 

8) Zmiany wynikajyce ze zmniejszenia wynagrodzenia w zwiyzku ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot, ograniczenia 
zakresu robot lub wprowadzenie rozwiyzah lub robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziana w dokumentacji i ofercie 
cenowej. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie zmniejszone, a zamiana ta zostanie wprowadzona aneksem 
do umowy. 

9) Zamiany wynagrodzenia, jezeli w toku wykonywania robot zajdzie koniecznosc przeprowadzenia prac, ktore ilosciowo b?dy 
wykraczac poza ilosc przyj?ty w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku w oparciu o art. 630 kodeksu cywilnego, 
Wykonawca moze zydac zwi?kszenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyzszonego wynagrodzenia nastypi przy kohcowym 
rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartosc prac ilosciowo wykraczajycych poza ilosc opisany w kosztorysie 
ofertowym b?dzie w rozliczeniu kohcowym powodowata zwi?kszenie wynagrodzenia umownego. wowczas zmiana ta zostanie 
wprowadzona aneksem do umowy. 

10) Dopuszczalne sy rowniez zmiany w umowie: 
a. w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osob? o nDwnowaznych uprawnieniach jak okreslone w SIWZ, 
b. w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot, uzasadnionej przez Wykonawc?, 
c. zmiana przez Wykonawc? fonny zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na rownowazne wartosciowo. 
d. w przypadku aktualizacji rozwiyzah z uwagi na post?p technoiogiczny lub zmiany obowî ujycych pizepisow, 
e. w przypadku zaistnienia okolicznosci powodujycych. ze przedmiot umowy nie moze zostac zrealizowany zgodnie 

z zasadami wiedzy inzynierskiej; 
f. w przypadku zmian obowiyzujycego prawa powodujycych, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej posjaci 

stanie si? niecelowa; 



g. ilosci wystawianych faktur, 
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujycej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie 

mozna byto przewidziec w chwiii zawarcia umowy, Zamawiajycy moze odstypic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia 
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zydac wytycznie wynagrodzenia naleznego z tytulu 
wykonania cz?sci umowy. 

6. Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wywotane swoim dzialaniem 
w stosunku do osob trzecich przy wykonywaniu zadah objetych niniejszy umowy oraz Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki 
zdarzeh wynikte z powodu niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow oraz ewentualnych podwykonawcow 
przepisow BHP, ppoz. oraz higieniczno-sanitamych i porzydkowych. 

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajy formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
9. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost?pte do infonnacji publicznej. 
10. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b?dy rozstrzygane przez Sydy wtesciwe dia siedziby Zamawiajycego. 
11. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biezyce kontakty sy 

1) Zamawiajycy: PawelJacaszek 
2) Wykonawca: Jarostew Miszczak 

12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majy przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych - nie stanowiyinaczej. 

13. Niniejszy umow? sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia Zamawiajycego i jeden dia 
Wykonawcy. 

WYKONAWCA 

Jl^aroslaw Miszi 
WtA$ 

J Miszasak 

P.P.H.U. 
Jarosiaiv Miszczak 
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