
UMOWA Nr IOS.272. 2020 

of io totO 
Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow^") zawarta zostala w Brudzew w dniu .V roku 
pomi^dzy: 
1. Gmin^ Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110, R E G O N : 311019409, 

reprezentowan^ przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - W6jta Gminy Brudzew 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 
zwan^ dalej "Zamawiaj^cym", 
a: 

2. Panem Krawczyriski Marek, prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Architektura 
Krajobrazu Krawczyriski Marek, Krzykosy 9, 62-650 K^odawa, NIP: 666-100-84—3338,REGON: 
310224685 , zwanym dalej „Wykonawcq". 

Umowa zostata zawarta zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowieri publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. Zm.) w wyniku ktorych wybrany zostal Wykonawca zamowienia. 
Strony niniejszej umowy ustalajq, co nast^puje: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

a) W zwiazku z rozstrzygnietym przetargiem nieograniczonym nr IOS.271.2.2020 Zamawiaj^cy 
powierza, a Wykonawca zobowiazuje s l ^ do wykonania robot budowlanych Przebudowa drogi 
gminnej w msc. Janiszew poprzez budow? chodnika w zakresie zgodnym z dokumentacja 
projektowq, szczegolow^ specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru robot, kosztorysami 
nakladczymi i przedmiarami robot; 

b) Niniejsza umow^ o roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje s i? do wykonania ioddan ia 
obiektow w niej przewidzianych, wykonanych zgodnie z projektami stanowi^cymi cz^sc sWadow^ 
niniejszej umowy i z zasadami wiedzy tectinicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci 
okreslonej w art. 355 Kodeksu cywilnego, a Zamawiaj^cy zobowiazuje si? wobec Wykonawcy do 
dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem 
I nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, na podstawie 
art. 647 K C i ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i 
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia. 

c) Szczegofowy zakres rzeczowy obj?ty umow^ okreslaj^: 
1) Oferta Wykonawcy nr 3 z dnia 10 wrzesnia 2020 roku - zal^cznik nr 1 
2) Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem nakladczym 

i przedmiarem robot - zafacznik nr 2 
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - za^czn ik nr 3 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - zatqcznik nr 4 
Wymienione powyzej dokumenty stanowiq integraln^ c z ? s c niniejszej umowy. 

d) Wykonawca zobowiazuje s i ^ wykonac i zakohczyc roboty oraz usunac wady w caikowitej 
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z warunkami wynikajgcymi 
z obowiqzuj^cych przepisow technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikaj^cymi 
z obowiqzuj^cych Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 
i ustalonymi zwyczajami. 

e) Zamawiaj^cy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac^ 
przez wykonawc? lub podwykonawcy osob wykonujqcych wskazane ponizej czynnosci polegajqce 
na wykonywaniu prac fizycznych oraz operowaniu sprzytem budowlanym w trakcie realizacji 
zamowienia. 

f) W trakcie realizacji zamowienia zamawiaj^cy uprawniony jest do wykonywania czynnosci 
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawcy lub podwykonawcy wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy os6b wykonuj^cych wskazane w ust. 5 czynnosci. 
Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegolnosci do: 

1) zqdania oswiadczeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i 
dokonywania ich oceny, 

2) z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. 
wymogow, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. 
g) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedbzy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia 
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez wykonawcy lub podwykonawcy 
osob wykonujqcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacij^amowienia: 



1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? os6b 
wykonujqcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno 
zawierac w szczegolnosci: doWadne okreslenie podmiotu sktadaj^cego oswiadczenie, daty 
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objyte wezwaniem czynnosci wykonuj^ osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac? 
i wymiaru 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 wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, 
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umow powinna 
zostac zanonimlzowana w sposob zapewniajqcy 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 P E S E L pracownikow). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? i wymiar etatu powinny bye mozliwe do 
zldentyfikowania; 

h) Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 5 nie dotyczy os6b petniacych samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie lub osob posiadaj^cych uprawnienia wydane na podstawie innych 
przepisow, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownlk6w 
robot, geodety. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Wymagany termin realizacji zamowienia: do dnia 13 listopada 2020 roku 
2. Wykonawca zobowiazuje s i? przestrzegac powyzszych terminow i wykonac przedmiot umowy 

w terminach zapisanych w niniejszej umowie. 
3. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie liczone od dnia roboczego nast?puj^cego po 

dniu dor?czenia pisma. 

§ 3 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy kompletn^ dokumentacj? projektowq 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Od chwiii protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petnq 
odpowiedzialnosc na zasadach ogoinych za szkody wynikie na terenie budowy, az do chwili 
przej?cia oblektu przez Zamawiajacego. 

3. Rozpocz?cie robot nastapi w okresie 14 dni od daty przekazania placu budowy. 
4. W przypadku zwbki w realizacji postanowieh w/w umowy Zamawiaj^cy ma prawo z^dac od 

Wykonawcy zaptat? kar umownych wedlug paragrafu § 8 niniejszej umowy. 
5. Na 7 dni przed przyst^pieniem do robot Wykonawca dostarczy (za pisemnym potwierdzenie do 

siedziby Zamawiajacego celem sprawdzenia ich zgodnosci z S S T W i O R B i akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru) wykaz materiat6w i urz^dzen, ktore Wykonawca zamierza wbudowac. 
Inspektor Nadzoru w ci^gu 4 dni roboczych od dostarczenia ww. dokumentow powiadomi 
Zamawiaj^cego(a ten niezwiocznie Wykonawc?) o akceptacji lub jej odmowie jak chodzi 
0 zaproponowane materialy i urz^dzenia (z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy do braku 
akceptacji - niezgodnosc z zapisami S S T W i O R B ) . W przypadku braku akceptacji materiatow 
1 urzqdzeh zaproponowanych przez Wykonawc? ten zobowiqzany jest w nieprzekraczalnym 
terminie 4 dni roboczych, od momentu powiadomienia o ww. fakcie do wskazania materiatow 
zgodnych z wymogami S S T W i O R B - w przeciwnym przypadku skutkowac to moze uznaniem 
brakiem zgody na rozpocz?cie robot przez Zamawiajacego i uznane jako nie rozpocz?cie rob6t z 
winy Wykonawcy 

§ 4 
S P O S O B WYKONANIA UMOWY 

1. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego 
wykonawstwa. 

2. Ustalony tresci^ niniejsz^ umowy zakres robot Wykonawca b?dzie wykonywat osobiscie 
z materiatow, maszyn i urz^dzeh wtasnych. 

3. Materiaty, maszyny i urz^dzenia, o kt6rych mowa w par. 3 ust. 2 powinny odpowiadac co do 
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania wybOdownictwie okreslonym 



w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technlcznego, zapewniaj^c 
sprawnosc eksploatacyjn^ wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Na kazde z^danie Zamawiaj^cego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest okazac 
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracj? zgodnosci 
lub certyfikat zgodnosci z Polskq Norm^ lub aprobat^ techniczn^. 

5. Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nleruchomosci^ na cele budowlane. 
6. Wykonawca, po zapoznaniu s i? z sytuacj^ faktyczn^, w tym w szczegolnosci ze stanem 

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb?dnq wiedz? fachowq, 
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, finansowe i kadrowe oraz uprawnienia 
konieczne dIa prawidlowego wykonania umowy i b?dzie w stanie nalezycie wykonac roboty 
budowlane na warunkach okreslonych w umowie. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatati na terenie budowy. 
8. Wykonawca ma obowi^zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotycz^ce ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy. Optaty i kary z a 
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotycz^cych 
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot. 

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje s i? do: 
1) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy, 
2) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore mog^ zaistniec w zwiazku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nast?pstw nieszcz?sliwych wypadkow, 
dotyczqcych pracownikow i osob trzecich, ktore to wypadki mogq powstac w zwiazku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdow mechanicznych; 

3) oznakowania terenu, oraz wykonania innych zobowi^zari dotyczqcych Wykonawcy, 
4) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa 

i higieny pracy; 
5) zagospodarowania oraz zapewnienia dozoru zaplecza i placu budowy; 
6) robot przygotowawczych i porz^dkowych; 
7) urz^dzenia terenu budowy, wykonania przyiqczeh wodoci^gowych i energetycznych dIa 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia koszt6w ich zuzycia; 
8) poniesienia ewentualnych kosztow wyf^czeh i wt^czeh energii elektrycznej; 
9) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne; 
10) demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzeri obiektow istniejqcych 

i elementow zagospodarowania terenu; 
11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na 

biezqco zb?dnych materiatow i odpadow; 
12) naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

robot, ich cz?sci b^dz urz^dzeh w toku realizacji robot; 
13) wykonania badari, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku 

niezgtoszenia robot do odbioru ulegajqcych zakryciu lub zanikajgcych; 
14) dokonania uzgodnieh, uzyskania wszelkich opinii niezb?dnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do uzytku; 
15) uporz^dkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot (w tym usuni?cie gruzu oraz innych 

odpadow wytworzonych w czasie realizacji robot) i przekazania go Zamawiajacemu najpozniej 
do dnia odbioru koricowego; 

16) prowadzenia na biez^co dziennika budowy wraz z wszeikimi zgtoszeniami robot zanikaj^cych 
oraz jego zabezpieczenle i przechowywanie na placu budowy w taki sposob, aby byt w kazdej 
chwili dost?pny dIa Inspektora Nadzoru bqdz Zamawiajacego; 

17) dokumentacj? powykonawcz^ w 2 egz. zawieraj^ca wszystkie atesty i certyfikaty 
wbudowanych urzqdzeh i materiatow, protokoty badah , pomiarow, sprawdzeri; 

18) oraz innych zobowiqzari wynikaj^cych z niniejszej umowy. 
11. Podczas caiego okresu robot Wykonawca zapewni na sw6j wtasny koszt dost?p do terenow 

potozonych w pobiizu terenu budowy. 
12. W czasie realizacji robot Wykonawca b?dzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkod komunikacyjnych oraz b?dzie usuwat wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zb?dne 
materiaty, odpady oraz urz^dzenia prowizoryczne. Po zakohczeniu robot Wykonawca 
zobowiazany jest uporz^dkowac teren budowy i przekazac go ZamawtSj^cemu w terminie 
ustalonym na odbior robot. / / / ] 



13. Wykonawca zobowiazuje s i? do stosowania s i? do pisemnych poieceh I wskazowek 
Zamawiaj^cego-w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedlozenia Zamawiajqcemu 
na jego pisemne z^danie zgbszone w kazdym czasie tn/vania Umowy, wszelkich dokument6w, 
materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy. 

14. Wykonawca powiadomi mieszkahcow sqsiednich posesji o przystapieniu do robot zwiazanych 
z budowy na minimum 3 dni przed planowanym rozpocz?ciem rob6t w przypadku gdy utrudniony 
bytby dojazd do ich posesji. 

15. Wykonawca zobowiazuje si? do umozliwienia wst?pu na teren budowy pracownikom organu 
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujqcych funkcje kontrolne oraz 
przedstawicielom Zamawiajacego. 

16. Wykonawca ponosi calkowit^ odpowiedzialnos6 za zaptat? wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcow. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peln^ odpowiedzialnoS6 za roboty, ktore wykonuje 
przy pomocy podwykonawcow. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi^zah Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania. 

§ 5 
ROZLICZENIA C Z ^ S C I O W E I ODBIORY 

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze b?d^ stosowane nast?pujgce rodzaje odbiordw rot>6t: 
a. Odbiory robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, 
b. Odbior kohcowy. 

2. Odbior kohcowy polegat b?dzie na ostatecznym sprawdzeniu ilo^ci i jakoSci wykonanych robot 
zgodnie z umowq. 

3. Odbioru kohcowego dokonuje si? po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot sktadaj^cych 
s i? na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy. 

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu zakohczenie robot zatqczaj^c pisemne 
potwierdzenie wykonania robot budowlanych podpisane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego-

5. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajqcemu gotowosc do przekazania wykonanych robot 
budowlanych najpozniej w ci^gu 21 dni od terminu zakoriczenia robot. Do zgtoszeniu o ktorym 
mowa Wykonawca dotyczy pisemne potwierdzenie wykonania robot budowlanych podpisane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zamawiajqcy zotx>wi^zuje si? najdalej w ci^gu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia 
0 gotowosci do odbioru wyznaczyc dat? i rozpocz^c odbior koncowy. Odbior kohcowy 
zostanie dokonany w ci^gu 14 dni kalendarzowych od daty jego rozpocz?cia przez 
Zamawiajacego {chyba iz w jego trakcie stwierdzono wady, ktore powoduj^ brak mozliwosci 
dokonania odbioru, wraz ze wszeikimi konsekwencjami dIa Wykonawcy, wynikaj^cymi z 
niniejszej umowy). 

7. Do obowi^zkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu, 
najpozniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru, operatu kolaudacyjnego (2 egz. -
oryginat i kopia) 
a wi?c kompletu dokumentow pozwalaj^cych na ocen? prawidtowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczegolnosci: 

a) rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych element6w, ich ilofeci i wartosci 
ogolem oraz netto (bez podatku VAT) , potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru; 

b) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje 
techniczne na zastosowane I wbudowane materiaty i urz^dzenia; 

c) stosowne protokoty odbiorow technicznych, badah i sprawdzeh; 
d) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty; 
e) podstawq do odbioru kohcowego b?dq wyniki badah wymaganych przez S S T W i O R B na 

koszt i staraniem Wykonawcy przez zaakceptowane laboratorium, zas dIa warstwy 
scieralnej betonu asfaltowego wykonane z probek pobranych po utozeniu nawierzchni 
przeprowadzone przez niezalezne laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na 
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod? i zobowiazuje s i? na pokrycie 
kosztow w/w badah (w zakresie okreslonym przez S S T W i O R B ) , ktore musi uwzgl?dnic 
w cenie sktadanej Oferty (w/w umowy) / 



f) wszystkie niezbydne do przeprowadzenia kontroli robot i dokonania odbioru koricowego 
robot-budowlanych dokumenty wymienione w S S T W i O R B , 

g) pisemnq gwarancj? jakosci wykonanych robot budowlanych na okres liczony w 
miesi^cach zgodnie z oferty Wykonawcy. Pocz^tek biegu gwarancji od daty odbioru 
kohcowego. 

Brak przekazania Zamawiajacemu kompletnego operatu kolaudacyjnego, b^dz tez 
przedstawienie dokumentow zawieraj^cych bl?dy lub potwierdzaj^cych wady spowoduje 
odmow? dokonania odbioru kohcowego. 

9. Z kazdego posiedzenia komisji odbiorowej sporzqdza s i? protokot, ktory b?dzie zal^cznikiem 
do protokotu odbioru kohcowego. 

10. Jezeli w toku czynnosci zostan^ stwierdzone wady to Zamawiajacemu przyslugujq 
nast?pujqce uprawnienia: jezeli wady s ^ mozliwe do usuni?cia to Zamawiaj^cy wyznaczy 
termin usuni?cia tych wad, ktore nadaj^ s i? do usuni?cla (nie dtuzszy niz 14dni), jezeli wady 
s ^ nie do usuni?cia Zamawiaj^cy moze odstapic od umowy lub zaz^dac wykonania wadliwych 
elementow po raz drugi bez zaplaty. 

11. Wady stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiazany jest usungc na wtasny koszt 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. 

12. O fakcie usuni?cia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zqdaj^c jednocze^nie 
wyznaczenia terminu odbioru robot. 

13. Strony postanawiaj^ ze, z czynnosci odbioru b?dzie spisany protokot, podpisany przez 
upowaznionych przedstawicieli stron i inspektora nadzoru, zawierajqcy wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni?cie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

14. Za dat? odbioru kohcowego uznaje s i? dat? odbioru ostatecznego calosci robot obj?tych 
niniejsza umow^, 

15. Odbiory robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, dokonywane b?dq przez Inspektorow 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac gotowosc do odbioru, o ktorym mowa 
wyzej, wpisem do Dziennika budowy. 

§ 6 
GWARANCJA J A K O S C I , R^KOJMIA 

1. Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu r?kojmi za wady przedmiotu 
umowy wynikajqca z kodeksu cywilnego, jaka przystuguje Zamawiajacemu, zostaje 
rozszerzona poprzez udzielenre pisemnej gwarancji, w ramach ktorej, zobowiqzuje si? do 
usuni?cia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez 
Zamawiajacego o ujawnionej wadzie, wzgl?dnie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^cym, 
jezeli usuni?cie wady w takim terminie ze wzgl?d6w technologicznych b?dzie niemozliwe. 

2. Termin gwarancji jakosci ustala s i? na okres 36 miesi?cy liczqc od daty odbioru kohcowego 
przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca udziela zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane prace 
budowlane, instalacyjne w dniu odbioru kohcowego, przed wystawieniem faktury VAT. 

4. Jezeli producent urzqdzen i wbudowanych materiat6w udziela gwarancji na okres diuzszy, niz 
okreslony w ust. 2 wykonawca udziela gwarancji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez 
producenta. 

5. Zamawiajqcy moze usunac w zast?pstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuni?te 
w uzgodnionym z Wykonawcy terminie, o ktorym mowa powyzej, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwiqzanymi z zast?pczym usuni?ciem wad 
Zamawiaj^cy obci^za Wykonawc?. 



§ 7 
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY 

Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W okresie obowi^ywania, po rozwi^aniu lub po wygasni?ciu Umowy, Wykonawca jest i bydzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadacin uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postypowari) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy 
byd^ one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie ddozenia nalezytej starannosci przez 
Wykonawc? przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szk6d, ktore mog^ 
zaistniec 
w zwiqzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. 

3. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy wniosi zabezpieczenle nalezytego wykonania 
umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie, tj. 6 638,40 z\ fonriie gwarancji 
bankowej 

4. Zamawiaj^cy zwraca 70 % wysokosci zabezpieczenia, tj, kwot? 4 646,88 w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. 

5. 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwot? 1 991,52 pozostawia si? na zabezpieczenle roszczeh 
z tytutu r?kojmi za wady. Kwota, o ktorej mowa, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie 
okresu gwarancji jakosci. 

6. Ubezpieczeniu podlegaj^ w szczegolnosci: 
a. roboty, obiekty, budowie, urz^dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi^zane 

bezposrednio 
z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, 
deszczu nawalnego i innych zdarzeh losowych; 

b. odpowiedzialnosc cywilna za szkody oraz nast?pstwa nieszcz?sliwych wypadkow 
dotyczqcych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych; 

7. Jezeli Wykonawca nie dopetni zobowi^zania ubezpieczenia budowy i robot dziata na swoje 
ryzyko i odpowiedzialnosc. 

§ 8 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1 . Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2 . W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje s i? zaptacic 
Zamawiajacemu nast?puj^ce kary umowne: 

a) za zwiok? w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia 
umownego za kazdy dzieh zwtoki, 
b) za zwtok? w usuni?ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r?kojmi 

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki. Termin zwtoki liczony 
b?dzie od nast?pnego dnia do terminu ustalonego na usuni?cie wad, 
c) za odstqpienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Zamdwiaj^cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego do wysokosci 
rzeczywiscie poniesionej szkody jezeli szkoda przewyzsza wartosc kar umownych. 

4. Wartosc naleznych Zamawiajqcemu kar umownych liczy s i? od calkowitej wartosci zamowienia 
brutto a nie od wartosc poszczegolnych zadah - rob6t budowlanych. 

5. Strony uzgadniaj^ ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrqcane b?d^ 

zobowiazany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ci^gu 14 dni od dnia otrzymania 
noty obci^zeniowej 

6. Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza 



r 

1) za zwIok? w przekazaniu terenu budowy uniemozliwiaj^cq rozpoczycie robot z winy 
Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, 

2) z tytutu odst^pienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 
30% wynagrodzenia umownego, z wytqczeniem jednak przypadku w ktorym Zamawiaj^cy 
skorzysta z umownego prawa odst^pienia od umowy na podstawie § 10 niniejszej umowy. 

8. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowi^zah umownych nieobjytych 
odszkodowaniem w formie kar umownych tak Wykonawca jak i Zamawiajqcy b?d^ ponosili 
odpowiedzialnosc odszkodowawczq na zasadach ogoinych okreslonych w art. 471 KC. 

9. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, kt6ry nie zostat zgtoszony Zamawiajqcemu 
zgodnie z zapisami §10, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie; 

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

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

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

13. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 
5.000 zt za kazde zdarzenie. 

14. Z tytutu niespetnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy 0 prac? osob wykonuj^cych wskazane w § 1 ust. 4 czynnosci w wysokosci 1.000 zt za 
kazde zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawc? w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie 
zqdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawc? lub 
podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? traktowane b?dzie jako 
niespetnienie przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
prac? osob wykonujqcych wskazane w § 1 ust. 4 czynnosci. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE 

2. 

6. 

Netto: 53 970,70 [zt] (stownie: pi?cdzlesiqt trzy tysi^ce dziewi?cset siedemdziesi^t 
ztotych 70/100) 

VAT 
(23%): 12 413,26 [zt] (stownie: dwanascie tysi?cy czterysta trzynascie ztotych 26/100) 

Brutto: 66 383,96 [zt] (stownie: szescdziesiqt szesc tysi?cy trzysta osiemdziesi^t trzy zt 
96/100) 

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si? z warunkami realizacji zamowienia publicznego, dokumentacj^ 
przetargowq oraz miejscem wykonania zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezeh 
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej, za cen? podanq w ofercie. 

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyliczone zostato na podstawie kosztorysu ofertowego. 
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac. Za roboty 
wykonane jako niezb?dne, choc nie obj?te kosztorysem ofertowym oraz dokumentacj^ przetargow^ -
wynagrodzenie nie przystuguje. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t 
okreslonemu w ust. 2 jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. 
Wartosc wykonanych robot b?dzie obliczana nast?puj^co: 

1) ceny jednostkowe robot b?d^ przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a zakres wykonanych 
robot z obmiaru robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy zakres 
faktycznie wykonanych robot b?dzie odbiegat od zakresu przedstawionego w przedmiarach 
robot (ofercie wykonawcy), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 
zwi?kszone lub zmniejszone, przy zachowaniu cen jednostkowy^i z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. 



2) W przypadku, gdy catkowite wykonanie przedmiotu umowy b?dzie wymagalo wykonania rob6t 
dodatkowycti, czyli takich ktorych nie dato si? przewidziec w chwili zawierania umowy, 
wykonanie tych robot moze nastqpic jedynie na podstawie potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego „protokoiu koniecznosci" i podpisaniu 
odr?bnej umowy. Roboty te rozliczone zostan^ zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy policzone zgodnie z ust. 5 i 6 przekroczy kwot? 
okreslony w ust. 1, strony dokonajq zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. 

8. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedn^ faktury kohcowy zgodnie 
z postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Wykonawca wystawi faktury za wykonane roboty 
budowlanych, w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejsz^ umow^ 
odpowiednio protok6t odbioru kohcowego. 

9. Faktury powinny bye adresowane do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
NIP: 668-192-31-10 

10. Ptatnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, do 30 dni licz^c od daty ofc'zymania przez Zamawiajacego zaakceptowanego i podpisanego 
przez inspektorow nadzoru rozliczenia cz?sciowego oraz wystawionej na jego podstawie faktury 
cz?sciowej w przypadku fektur cz?sciowych i do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego 
faktury koncowej. Bt?dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu rozliczenia cz?sciowego lub 
kohcowego spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu 
dostarczenia poprawionych lub brakujqcych dokumentow 

11. Za dzieh zaplaty uwazany b?dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
12. Opoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiqzek zaptaty odsetek. 
13. Wykonawca przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zotiiowi^zany jest do ztozenia Zamawiajqcemu 

z fakturq VAT oswiadczenia o braku podwykonawcy (dalszych podwykonawcow ) lub oswiadczeh 
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze Wykonawca dokonat zaptaty 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 protokotu 
odbioru. 

14. W przypadku uchylenia s i? od obowi^zku zaptaty odpowiednio przez wykonawc?, podwykonawc? 
lub dalszego podwykonawc? zamowienia na roboty budowlane, okreslonego w § 1, Zamawiajqey 
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguj^cego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowan^ przez Zamawiajacego umow? o 
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozonq 
Zamawiajacemu umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s ^ dostawy lub usiugi, na 
zasadach i w zakresie okreslonym w art. 143 e ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
~ Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz.U. z2018 r, poz. 1986 ze zm.). 

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
ktorej mowa w ust. 3, Zamawiaj^ey potr^ei kwot? wyptaeonego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
naleznego Wykonawcy. 

16. Zobowi^zanie Zamawiajacego dotyczy naleznosci okreslonej w umowie. Jezeli naleznosc 
naliczona na fakturze Wykonawcy przewyzszy cen? uzgodnion^, Zamawiajqcy dokona zaplaty 
jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiazuje si? do niezwtocznego wystawienia faktury 
koryguj^cej. 

17. Podstawq do wystawienia faktur cz?Sciowych i kohcowej b?dzie nalezyte wykonanie robot danego 
etapu, wynikaj^cych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, potwierdzone przez bezusterkowy 
protokot odbioru robot podpisany przez umawiaj^ce s i? Strony. 

18. Rozliczenie kohcowe nastapi faktury po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie 
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego oraz po dostarczenia przez Wykonawc? zbioru 
dokumentow i dokumentacji niezb?dnej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow 
wchodzqcych w sktad przedmiotu umowy. 

§ 1 0 
ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiaj^cy zastrzega sobie 
prawo odst^pienia od umowy bez skutkow prawnych - w terminie 7 dni od dnia powzi?cia 
wiadomosci o przyczynie odst^pienia - w tym uiszczenia kar ze strorfy Zamawiaj^cego^ezeli: 



1. Wykonawca nie rozpocz^l wykonania rob6t lub przerwat je i nie wznowil ich wykonania mimo 
wezwah Zamawiajacego przez okres diuzszy niz 14 dni 

2. Wykonawca nie wykaze nalezytej starannosci przy wykonaniu prac objytych umow^ 
a w szczegolnosci Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze Wykonawca nie prowadzi 
w sposob nalezyty dziennika budowy 

3. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umow^ lub dokumentacj^ bez akceptacji 
Zamawiajacego i nie przystypuje do wlasciwego Ich wykonania, 

4. w razie nie przyznania lub przyznania w kwocie mnlejszej niz wnioskowana srodkow 
pieniyznych z zewnytrznych zrodel finansowania inwestycji, 

5. ogbszenia upadlosci lub likwidacji Wykonawcy, 
6. wydania nakazu zaj^cia maj^tku Wykonawcy, 
7. w razie nie realizowania przez Wykonawc? poieceh autora projektu lub Zamawiajacego 

odnosz^cych si? do nakazanych rozwi^zari technicznych. 
2. Wykonawca ma prawo odstapic od niniejszej umowy: 

1) Zamawiaj^cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania 
protokotu odbioru 

2) Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawc?, ze nie b?dzie w stanie zrealizowac swoich obowi^zkow 
wynikaj^cych z umowy {np. platnosci). 

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcych, ze wykonanie umowy nie lezy 
w interesie pubiicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy Zamawiaj^cy 
moze odstapic od umowy w terminie jednego miesiqca od powzi?cia wiadomosci o powyzszych 
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zqdac jedynie wynagrodzenia naleznego 
z tytulu wykonania faktycznej cz?sc i umowy. 

4. W przypadku odst^pienia od umowy strony s ^ zobowiqzane do nast?puj^cych czynnosci: 
1) Wykonawca wspolnie z Zamawiaj^cym sporz^dza protokol inwentaryzacji wykonanych 

prac wedlug daty odst^pienia od umowy. 
2) Strony wspolnie ustalajq sposob zabezpieczenia przerwanych prac. Wykonawca 

zabezpieczy wykonane prace i zapewni bezpieczehstwo ruchu. Koszt zabezpieczenia 
ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajacemu wszystkie prace wykonane do terminu 
odstqpienia od umowy. 

4) Zamawiajqcy jest zobowiazany do odbioru wykonanych robot wraz z pracami 
zabezpieczajqcymi a jezeli Wykonawca ponosi win? za odst^pienie od umowy, 
Zamawiaj^cy zastosuje wszelkie kary i potr^cenia wynikaj^ce z niniejszej umowy. 

5) Odstqpienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnego oswiadczenia ziozonego 
drugiej stronie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia, oraz powinno zawierac 
uzasadnienie. 

6) W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawc? lub Zamawiajacego obci^zaj^ 
nast?pujqce obowiqzki szczegolowe: 

^ a) w terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 
^ sporzqdzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzieh odst^pienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy ktorej odst^piono od umowy, 

c) Wykonawca sporz^dzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urz^dzeh, kt6re nie mog^ by6 
przez Wykonawc? wykorzystane do realizacji innych robot nie obj?tych niniejsz^ umow^ 
jezeli odst^pienie od umowy nast^pilo z przyczyn niezaleznych od niego, 

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, oraz 
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstqpienie od umowy nast^pilo z przyczyn, za ktore 
Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

§ 1 1 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 

1. Zakazuje s i? istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajqcy przewidzial mozliwosc 
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w s^^y f ikac j i istqViych warunkow 



zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowiert 
publicznych. 
Zmiana postanowieh umowy moze bye dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do 
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaj^ aneksu sporzqdzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach wyszczegolnionych w niniejszej umowie i w 
przypadku wystapienia zdarzeh obiektywnie niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, 
ktore zasadniczo i istotnie utrudniaj^ wykonywanie cz?sc i lub calosci zotiowiqzah wynikaj^cych z 
niniejszej umowy, ktorych Zamawiajqey lub Wykonawca nie mogi przewidziet i kt6rym nie m6gl 
zapobiec ani ich przezwyciyzyc i im przeciwdzialac. 
Ponadto zmiana umowy moze bye dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna bylo 
przewidziec w chwili zawarcia umowy: 

1) Zmiana terminu wykonania umowy moze nastqpic m.in. w nastypuj^cyeh przypadkach: 
a. w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajqcego, lub gestora sieci 

gazowej, cieplnej albo elektroenergetycznej, 
b. dzialan osob trzecich lub organow wladzy publicznej, kt6re spowodujq przenwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, 
c. z powodu dzialania tzw. „sily wyzszej" a wiyc nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie 

pozwalaj^cych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi 
w S S T W i O R B , 

d. w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiaj^eyeh wykonywanie robot, 
e. w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych 

i niebezpiecznych poehodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bydzie mial wplyw 
na termin realizacji robot. 
W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu 
0 okres, w ktorym roboty byd^ee przedmiotem zamowienia nie mogly bye prowadzone. 
Jednakze w w/w sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejnosei zobowiqzany jest do 
wykonywania robot, w ktorych zakresie przeszkody nie wyst^pily. 

2) Wykonawca zwraca s i? na pismie do Zamawiajacego z wnioskiem o przedluzenie umownego 
terminu wykonania zamowienia podaj^c nowy termin zakohczenia zamowienia wraz 
z uzasadnieniem faktyeznym, 

3) Zamawiajqcy z przyczyn zaleznych od niego ma prawo zqdania przedluzenia umownego 
terminu wykonania zamowienia. 

4) Dopuszcza s i? zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia 
umownego pod warunkiem, ze zmiana ta jest korzystna dIa Zamawiajqcego lub zmiana jest 
dopuszczalna rowniez w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czysei zakresu robot 
okreslonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwi^zan zamiennych 
w dokumentacji projektowej. 

5) Dopuszcza si? zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku 
VAT w przypadku gdy zmiana stawki podatku V A T nastqpi w trakcie obowi^zywania umowy 
i wynikac b?dzie ze zmiany przepisow podatkowych. Wykonawca wystqpi pisemnie z prosb^ 
0 zmian? podatku V A T wraz z uzasadnieniem faktyeznym i prawnym. 

6) zmiany wynikajqee z koniecznosci usuni?eia bl?d6w lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, 

7) Zmiany wynikajqee z wykonania robot zamiennych lub z zastosowania materialow lub 
urz^dzeh innych niz wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej ale o 
lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, ze zmiany te s ^ korzystne dIa 
Zamawiajacego. 

8) Zmiany wynikaj^ce ze zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku ze zmiany sposobu 
przeprowadzenia robot, ograniezenia zakresu robot lub wprowadzenie rozwi^zah 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?d^ wykraczac poza ilosc przyj?tq w kosztorysie 
ofertowym. W takim przypadku w oparciu o art. 630 kodeksu cywilnego, Wykonawca moze 
z^dac zwi?kszenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyzszonego wynagrodzenia nastapi przy 
kohcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartosc prac ilosciowo 
wykraczaj^cych poza ilosc opisan^ w kosztorysie ofertowyn^/b?dzie w rozliczeniu kohcowym 



powodowata zwiykszenie wynagrodzenia umownego, wowczas zmiana ta zostanie 
wprowadzona aneksem do umowy. 

10) Dopuszczalne sq rowniez zmiany w umowie: 
a. w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osob? o rownowaznych uprawnieniach 
jak okreslone w SIWZ, 
b. w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot, 

uzasadnionej przez Wykonawc?, 
c. zmiana przez Wykonawc? formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na 

rownowazne wartoSciowo, 
d. w przypadku aktualizacji rozwi^zari z uwagi na post?p technologiczny lub zmiany 

obowiazuj^cych przepisow, 
e. w przypadku zaistnienia okolicznosci powoduj^cych, ze przedmiot umowy nie moze 

zostac zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej; 
f. w przypadku zmian obowiqzujqcego prawa powoduj^cych, ze realizacja przedmiotu 

umowy w niezmienionej postaci stanie s i? niecelowa; 
g. ilosci wystawianych faktur, 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy 
w interesie pubiicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiaj^cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych 
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze z^dac wyl^cznie wynagrodzenia 
naleznego z tytutu wykonania cz?sc i umowy. 

6. Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialnosc za wszelkie 
szkody wywotane swoim dziataniem w stosunku do osob trzecich przy wykonywaniu zadah 
obj?tych niniejsz^ umow^ 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-sanitarnych 
i porz^dkowych. 

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem 
niewaznosci. 

9. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach 
0 dost?pie do informacji publicznej. 

10. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez Sqdy wtasciwe dIa 
siedziby Zamawiajacego. 

11. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biezqce kontakty sq: 
1) Zamawiaj^cy: Radostaw Chamera 
2) Wykonawca: Marek Krawczyhski 

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

13. Niniejsz^ umow? sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa 
Zamawiajacego i jeden dIa Wykonawcy. 
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