UMOWA Nr RL272. 2. 2020
Niniejsza umowa {zwana dalej "Umowq") zawarta zostala w Brudzew w dniu 29 pazdziernika 2020
roku pomi^dzy:
1. Gminq Brudzew, 62 - 7 2 0 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110, R E G O N : 311019409,
reprezentowanq przez Pana:
Cezarego Krasowskiego
- Wojta Gminy Brudzew
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej
zwanq dalej "Zamawiaj^cym",
a:
2. Panem Markiem Krawczyhskim prowadzqcym dziaJalno^c pod n a z w ^ Architektura Krajobrazu
Krawczyhski Marek, Krzykosy 9, 62-650 Ktodawa, NIP: 666-100-84-38 R E G O N : 310224685
zwanym dalej „Wykonawc^".
Umowa zosta^a zawarta zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowieti publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. Zm.) w wyniku ktorych wybrany zostat Wykonawca zamowienia.
Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
a) W zwi^zku z rozstrzygni^tym przetargiem nieograniczonym nr RI.271.2.2020 Zamawiajqcy
powierza, a Wykonawca zobowiazuje s i ^ do wykonania robot budowlanych Przebudowa drogi w
m s c . Krwony - wykonanie utwardzonego pobocza w zakresie zgodnym z dokumentacj^
projektowq, szczegotowq specyfikacj^ techniczn^ wykonania i odbioru robot, kosztorysami
naWadczymi i przedmiarami robot;
b) Niniejsz^ umow^ o roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje s i ^ do wykonania i oddania
obiektow w niej przewidzianych, wykonanych zgodnie z projektami stanowi^cymi c z ^ s c skfadow^
niniejszej umowy i z zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 Kodeksu cywilnego, a Zamawiajacy zobowiazuje s i ^ wobec Wykonawcy do
dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na z a s a d a c h okreslonych w niniejszej umowie, na podstawie
art. 647 K G i ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaplaty umowionego wynagrodzenia.
c) Szczegolowy zakres rzeczowy obj^ty umow^ okreslajq:
1) Oferta Wykonawcy nr 2 z dnia 15 pazdziernika 2020roku
- zalqcznik nr 1
2) Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem nakiadczym
i przedmiarem robot
- zaiqcznik nr 2
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
- zai^cznik nr 3
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
. - za+^cznik nr 4
Wymienione powyzej dokumenty stanowi^ integraln^ c z ^ s c niniejszej umowy.
d) Wykonawca zobowiazuje s i ^ wykonac i zakohczyc roboty oraz usunac wady w ca^kowitej
zgodnosci z postanowieniami
niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami
wynikaj^cymi
z obowiqzuj^cych przepisow technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikaj^cymi
z obowi^zuj^cych Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
1 ustalonymi zwyczajami.
e) Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac^
przez wykonawcy lub podwykonawcy osob wykonuj^cych w s k a z a n e ponizej czynnosci polegaj^ce
na wykonywaniu prac fizycznych oraz operowaniu sprzytem budowlanym w trakcie realizacji
zamowienia.
f) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawcy lub podwykonawcy wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy osob wykonuj^cych w s k a z a n e w ust. 5 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) z^dania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogbw i
dokonywania ich oceny,
2) z^dania wyjasnieri w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
g) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie"^zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu w s k a z a n e ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez wykonawcy lub podwykonawcy
osob wykonuj^cych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie/i^lizacji zamowienia:
//
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1)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracy os6b
wykonuj^cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sWadaj^cego oswiadczenie, daty
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, z e objyte wezwaniem czynnosci wykonuj^ osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracy wraz z e wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracy
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
2) poswiadczon^ z a zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez wykonawcy lub podwykonawcy
kopiy umowy/umow o pracy osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umow powinna
zostac zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochrony 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 pracy i wymiar etatu powinny bye mozliwe do
zidentyfikowania;
h) Wymog zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 5 nie dotyczy os6b pelniqcyeh samodzielne funkcje
techniczne w budownietwie lub osob posiadajqcych uprawnienia wydane
na podstawie innych
przepisow, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikow
robot, geodety.
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§2
TERMIN R E A L I Z A C J I
Wymagany termin realizacji zamowienia: do dnia 15 grudnia 2020 roku
Wykonawca zobowiazuje siy przestrzegac powyzszych terminow i wykonac przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie s ^ liczone od dnia roboczego nastypuj^cego po
dniu doryezenia pisma.
§3
P R Z E K A Z A N I E T E R E N U BUDOWY
Zamawiajacy
przekaze
Wykonawcy
kompletn^
dokumentacjy
projektow^
w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Od
chwili
protokolarnego
przekazania terenu
budowy
Wykonawca
ponosi
peln^
odpowiedzialnosc na zasadach ogolnych z a szkody wynikte na terenie budowy, a z do chwili
przejycia obiektu przez Zamawiajacego.
Rozpoezyeie robot nastapi w okresie 14 dni od daty przekazania plaeu budowy.
W przypadku zwtoki w realizacji postanowien w/w umowy Zamawiajacy ma prawo zqdac od
Wykonawcy zaplaty kar umownych wedlug paragrafu § 8 niniejszej umowy.
Na 7 dni przed przyst^pieniem do robot Wykonawca dostarezy { z a pisemnym potwierdzenie do
siedziby Zamawiajacego celem sprawdzenia ich zgodnosci z S S T W i O R B i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru) wykaz materialow i urz^dzeri, ktore Wykonawca zamierza wbudowac.
Inspektor Nadzoru w ci^gu 4 dni roboczych od dostarczenia ww. dokumentow powiadomi
Zamawiajqeego(a ten niezwiocznie Wykonawcy) 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 urz^dzen zaproponowanych przez Wykonawcy ten zobowiazany jest w nieprzekraczalnym
terminie 4 dni roboczych, od momentu powiadomienia o ww. fakcie do wskazania materialow
zgodnych z wymogami S S T W i O R B - w przeciwnym przypadku skutkowac to moze uznaniem
brakiem zgody na rozpoezyeie robot przez Zamawiajacego i uznane jako nie rozpoezyeie robot z
winy Wykonawcy
§4
S P O S O B WYKONANIA UMOWY
niniejszej umowy
podlega wykonaniu

Zakres rzeczowy
w systemie
kompleksowego
wykonawstwa.
Ustalony tresciq niniejsz^ umowy zakres JK>b6t Wykonawca bydzie wykonywal osobiscie
z materiatow, maszyn i urz^dzeh wtesnych.
Materialy, maszyny i urz^dzenia, o ktorych mowa w par. 3 ust. 2 powinny odpowiadac co do
jakosei wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i sto^owania w budownietwie okreslonym
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w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technicznego, zapewniajqc
sprawnosc eksploatacyjnq wykonanego przedmiotu umowy.
4. Na kazde zqdanie Zamawiaj^cego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracjy zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polsk^ Normq lub aprobatq techniczn^.
5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosci^ na cele budowlane.
6. Wykonawca, po zapoznaniu siy z sytuacjq faktyczn^, w tym w szczegolnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbydn^ wiedzy fachow^,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, finansowe 1 kadrowe oraz uprawnienia
konieczne dIa prawidtowego wykonania umowy i bydzie w stanie nalezycie wykonac roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z a bezpleczeristwo wszelkich dziaiah na terenie budowy.
8. Wykonawca ma obowi^zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycz^ce ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Oplaty i kary z a
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotycz^cych
ochrony srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi Wykonawca.
9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z a mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.
10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sly do:
1) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy,
2) ubezpieczenia budowy i robot z tytuiu szkod, ktore mog^ zaistniec w zwi^zku ze zdarzeniami
losowymi,
odpowiedzialnosci
cywilnej oraz nasty pstw
nieszczysliwych wypadkow,
dotycz^cych pracownikow i osob trzecich, ktore to wypadki mogq powstac w zwi^zku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdow mechanicznych;
3) oznakowania terenu, oraz wykonania innych zobowiqzah dotyczqcych Wykonawcy,
4) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, a takze wtasciwych warunkow bezpieczehstwa
i higieny pracy;
5) zagospodarowania oraz zapewnienia dozoru zaplecza i placu budowy;
6) robot przygotowawczych 1 porz^dkowych;
7) urz^dzenia terenu budowy, wykonania przyi^czeh wodoci^gowych i energetycznych dIa
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia;
8) poniesienia ewentualnych kosztow wyt^czeh i wt^czeh energii eJektrycznej;
9) zapewnienia obsiugi geodezyjnej przez uprawnione sfuzby geodezyjne;
10) demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzeh obiektow istniejqcych
i elementow zagospodarowania terenu;
11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezqco zbydnych materiatow i odpadow;
12) naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robot, ich czysci bqdz urzqdzeh w toku realizacji robot;
13) wykonania badah, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajqcych zakryciu lub zanikaj^cych;
14) dokonania uzgodnieh, uzyskania wszelkich opinii niezbydnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku;
15) uporz^dkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot (w tym usuniycie gruzu oraz innych
odpadow wytworzonych w czasie realizacji robot) i przekazania go Zamawiajacemu najpozniej
do dnia odbioru koncowego;
16) prowadzenia na biez^co dziennika budowy wraz z wszelkimi zgtoszenlami robot zanikaj^cych
oraz jego zabezpieczenie 1 przechowywanie na placu budowy w taki sposob, aby byt w kazdej
chwili dostypny dIa Inspektora Nadzoru b^dz Zamawiajacego;
17) dokumentacjy powykonawcz^ w 2 egz. zawieraj^ca wszystkie atesty i certyfikaty
wbudowanych urz^dzeh I materiatow, protokoty badah , pomiarow, sprawdzeh;
18) oraz innycti zobowiqzah wynikaj^cych z niniejszej umowy.
11. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostyp do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.
12. W czasie realizacji robot Wykonawca bydzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bydzie usuwat wszelkie urzqdzenia pomocnicze i zbydne
materiaty, odpady oraz urzqdzenia prowizoryczne. Po zakonczeniu robot Wykonawca
zobowiqzany jest uporz^dkowac teren budowy 1 przekazac^ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na odbior robot.

13. Wykonawca zobowiazuje siy do stosowania siy do pisemnych poleceri i wskazowek
Zamawiaj^cego-w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedtozenia Zamawiajqcemu
na jego pisemne zqdanie z g b s z o n e w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentdw,
materiatow i Informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.
14. Wykonawca powiadomi mieszkancow sasiednich posesji o przystapieniu do robot zwiazanych
z budowy na minimum 3 dni przed planowanym rozpoczyciem robot w przypadku gdy utrudniony
bytby dojazd do ich posesji.
15. Wykonawca zobowiazuje siy do umoziiwienia wstypu na teren budowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawuj^cych funkcje kontrolne
oraz
przedstawicielom Zamawiajacego.
16. Wykonawca ponosi catkowit^ odpowiedzialnosc z a zaptaty wynagrodzenia z a roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow.
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petnq odpowiedzialnosc z a roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiqzah Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z a dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawiciell lub pracownikow w takim samym zakresie jak z a swoje dziatania.
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§5
ROZLICZENIA C Z ^ ^ C I O W E I O D B I O R Y
Strony zgodnie postanawiaj% ze byd^ stosowane nastypuj^ce rodzaje odbiorow robot:
a. Odbiory robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu,
b. Odbior kohcowy.
Odbior kohcowy polegat bydzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosei wykonanych robot
zgodnie z umowq.
Odbioru koncowego dokonuje siy po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadaj^cych
siy na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu zakohczenie robot zat^czajgc pisemne
potwierdzenie wykonania robot budowlanych podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowosc do przekazania wykonanych robot
budowlanych najpozniej w cl^gu 21 dni od terminu zakohczenia robot. Do zgtoszeniu o ktorym
mowa Wykonawca dotyczy pisemne potwierdzenie wykonania robot budowlanych podpisane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowiazuje siy najdalej w ciqgu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia
0 gotowosci do odbioru wyznaczyc daty i rozpocz^c odbior kohcowy. Odbior kohcowy
zostanie dokonany w ci^gu 14 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczycia przez
Zamawiajacego (chyba iz w jego trakcie stwierdzono wady, ktore powodujq brak mozliwosci
dokonania odbioru, wraz z e wszelkimi konsekwencjami dIa Wykonawcy, wynikajqcymi z
niniejszej umowy).
Do obowi^zk6w Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu,
najpozniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru, operatu kolaudacyjnego {2 egz. oryginat
i
kopia)
a wiyc kompletu dokumentow pozwalajqcych na oceny prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:
a) rozliczenie koncowe budowy z podanlem wykonanych element6w, ich iloSci i wartosci
ogolem oraz netto (bez podatku V A T ) , potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru;
b) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje
techniczne na zastosowane 1 wbudowane materiaty i urz^dzenia;
c) stosowne protokoty odbiorow technicznych, badah i sprawdzeh;
d) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty;
e) podstaw^ do odbioru koncowego byd^ wyniki badah wymaganych przez S S T W i O R B na
koszt 1 staraniem Wykonawcy przez zaakceptowane laboratorium, zat 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 zgody i zobowiazuje siy na pokrycie
kosztow w/w badah {w zakresie okreslonym przez S S T W ^ p R B ) , ktore musi uwzglydnic
w cenie sktadanej Oferty (w/w umowy)
^
^
/•]
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f) wszystkie niezbydne do przeprowadzenia kontroli robot i dokonania odbioru koncowego
robot-budowlanych dokumenty wymienione w S S T W i O R B ,
g) pisemn^ gwarancjy jakosei wykonanych robot budowlanych na okres liczony w
miesi^cach zgodnie z ofertq Wykonawcy. Poczqtek biegu gwarancji od daty odbioru
koncowego.
Brak przekazania Zamawiajacemu kompletnego
operatu kolaudacyjnego, b^dz tez
przedstawienie dokumentow zawierajqeych biydy lub potwierdzaj^cych wady spowoduje
odmowy dokonania odbioru koncowego.
Z kazdego posiedzenia komisji odbiorowej sporz^dza siy protok6l, ktory bydzie zat^cznikiem
do protokdu odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci zostanq stwierdzone wady to Zamawiajqeemu przystugujq
nastypuj^ee uprawnienia: jezeli wady s ^ mozliwe do usuniycia to Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniycia tych wad, ktore nadajq siy do usuniycia (nie dtuzszy niz 14dni), jezeli wady
s ^ nie do usuniycia Zamawiajacy moze odst^pic od umowy lub z a z ^ d a c wykonania wadliwyeh
elementow po raz drugi bez zaptaty.
11. Wady stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiazany jest usunac na wtasny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru.
12. 0 fakcie usuniycia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zqdaj^c jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot.
13. Strony postanawiaj^ ze, z czynnosci odbioru bydzie spisany protokot, podpisany przez
upowaznionych przedstawiciell stron i inspektora nadzoru, zawieraj^cy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniycie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
14. Z a daty odbioru kohcowego uznaje siy daty odbioru ostatecznego catosci robot objytych
niniejsza umow^,
15. Odbiory robot zanikajqcych i ulegaj^cych zakryciu, dokonywane byd^ przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac gotowosc do odbioru, o ktorym mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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5.

§6
G W A R A N C J A J A K O S C I , R^KOJMIA
Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu rykojmi z a wady przedmiotu
umowy wynikaj^ca z kodeksu cywilnego, jaka przystuguje Zamawiajacemu, zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, w ramach ktorej, zobowiazuje siy do
usuniycia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez
Zamawiajacego o ujawnionej wadzie, wzglydnie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^cym,
jezeli usuniycie wady w takim terminie ze wzgiydow technologicznych bydzie niemozliwe.
Termin gwarancji jakosei ustala siy na okres 36 miesiycy licz^c od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.
Wykonawca udziela zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane prace
budowlane, instalacyjne w dniu odbioru koncowego, przed wystawieniem faktury V A T .
Jezeli producent urz^dzeh i wbudowanych matehatow udziela gwarancji na okres dtuzszy, niz
okreslony w ust. 2 wykonawca udziela gwarancji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez
producenta.
Zamawiajacy moze usun^6 w zastypstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniyte
w uzgodnionym z Wykonawcy terminie, o ktorym mowa powyzej, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwi^zanymi z zastypczym usuniyciem wad
Zamawiajacy obciqza Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Z T Y T U t U N I E N A L E Z Y T E G O WYKONANIA UMOWY
W okresie obowi^ywania, po rozwi^aniu lub po wygasniyciu Umowy, Wykonawca jest i bydzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym z a
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postypowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
byd^ one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu umcwy.
Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytuiu szkod, ktore mog^
zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. 22 563,54 zt w gotowece.
Zamawiajacy zwraca 70 % wysokosci zabezpieczenia, tj, kwoty 15 794,48 zt w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego z a nalezycie wykonane.
30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwoty 6 769,06 z\a siy na zabezpieczenie roszczeh
z tytutu rykojmi za wady. Kwota, o ktorej mowa, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji jakosei.
Ut)ezpieczeniu 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 z a szkody oraz nastypstwa nieszczysliwych wypadk6w
dotycz^cych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiqzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych;
Jezeli Wykonawca nie dopetni zobowiqzania ubezpieczenia budowy i robot dziata na swoje
ryzyko i odpowiedzialnosc.

§8
K A R Y UMOWNE I R O S Z C Z E N I A O D S Z K O D O W A W C Z E
1.

Strony zastrzegaj^ prawo naliczania kar uniownych z a nieterminowe lub nienaleiyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje siy zaptacic
Zamawiajacemu nastypujgce kary umowne:
a) z a zwtoky w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego z a kazdy dzieri zwtoki,
b) z a zwtoky w usuniyciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rykojmi

^

3.
4.
5.

6.
7.

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego z a kazdy dzieh zwtoki. Termin zwtoki liczony
bydzie od nastypnego dnia do terminu ustalonego na usuniycie wad,
c) z a odst^pienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody jezeli szkoda przewyzsza wartosc kar umownych.
Wartosc naleznych Zamawiajacemu kar umownych liczy siy od catkowitej wartosci zamowienia
brutto a nie od wartosc poszczegolnych zadah - robot budowlanych.
Strony uzgadniajq ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potr^cane bydq
z wystawionej przez Wykonawcy faktury, a gdyby okazato siy to niemozliwe Wykonawca
zobowiazany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ci^gu 14 dni od dnia otrzymania
noty obci^zeniowej
Wykonawca wyraza zgody na potr^cenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza
umow^.
Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

z a zwtoky w przekazaniu terenu budowy uniemozliwiaj^c^ rozpoezyeie robot z winy
Zamawi'aj^cego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego z a ka^dy dzieri zwtoki,
2) z tytutu odstqpienia od umowy z przyczyn zale^nyeh od Zamawiajacego, w wysokosci
30% wynagrodzenia umownego, z wyt^czeniem jednak przypadku w ktorym Zamawiajacy
skorzysta z umownego prawa odstqpienia od umowy na podstawie § 10 niniejszej umowy.
W przypadkacti niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowi^zari umownyeti nieobjytyeh
odszkodowaniem w formie kar umownych tak Wykonawca jak i Zamawiajacy b y d ^ ponosili
odpowiedzialno^d: odszkodowawcz^ na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 K C .
Z a wprowadzenie na plae budowy Podwykonawcy, kt6ry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami §10, w wysokosci 10.000 zt z a kazde zdarzenie;
W przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonaweom lub
dalszym Podwykonaweom w wysokosci 5.000 zt z a ka2de zdarzenie;
W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt z a kazde zdarzenie;
W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej z a zgodnost z orygrnatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt z a ka;zde zdarzenie;
W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt z a ka^de zdarzenie.
Z tytutu niespetnlenia przez wykonawcy lub podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracy osob wykonuj^cych wskazane w § 1 ust. 4 czynnosci w wysokosci 1.000 zt z a
kazde zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcy lub
podwykonawcy wymogu zatrudnrenia na podstawie umowy o pracy traktowane bydzie jako
niespetnienie przez wykonawcy lub podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracy osob wykonuj^cych w s k a z a n e w § 1 ust. 4 czynnosci.

§9
WYNAGRODZENIE
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Netto:

183 443,40 [zt]

VAT
(23%):

42 191,98 [zt]

Brutto:

225 635,38 [zt]

(stownie; sto osiemdziesi^t trzy tysi^ce czterysta czterdziesci trzy
ztote 40/100)
(stownie: czterdzieSci dwa tysi^ce sto dziewiyCdziesi^t jeden zt
98/100)
(stownie: dwiescie dwadziescia piyc tysiycy szescset trzydzie^ci
piye zt 38/100)

Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat siy z warunkami realizacji zamowienia publicznego, dokumentacjy
przetargowq oraz miejscem wykonania zamowienia. Zam6wienle przyjmuje do realizacji bez zastrze^en
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, z a ceny podany w ofercie.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyliczone zostalo na podstawie kosztorysu ofertowego.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac. Z a roboty
wykonane jako niezbydne, choc nie objyte kosztorysem ofertowym oraz dokumentacjy przetargowy wynagrodzenie nie przystuguje. Wynagrodzenie okreslone w
ust. 1 odpowiada zakresowi robot
okreslonemu w ust. 2 jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wartosc wykonanych robot bydzie obliczana nastypujyco:
1) ceny jednostkowe robot bydy przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a zakres wykonanych
robot z obmiaru robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy zakres
faktycznie wykonanych robot bydzie odbiegat od zakresu przedstawionego w przedmiarach
robot (ofercie wykonawcy), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zwiykszone lub zmniejszone, przy zachowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy calkowite wykonanie przedmiotu umowy bydzie wymagato wykonania rob6t
dodatkowyoh, czyli takich ktorych nie dato siy przewidziec w chwili zawierania umowy,
wykonanie tych rob6t moze nastypic jedynie na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego „protokolu koniecznoSci" i podpisaniu
odrybnej umowy. Roboty te rozliczone zostany zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy policzone zgodnie z ust. 5 i 6 przekroczy kwoty
okreslony w ust. 1, strony dokonajy zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
8. Rozliczenie
przedmiotu
umowy
nastypi
jedny
faktury
kohcowy
zgodnie
z postanowieniami § 5 ust 3 niniejszej umowy. Wykonawca wystawi faktury z a wykonane roboty
budowlanych, w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejszy umowy
odpowiednio protok6} odbioru koncowego.
9. Faktury powinny byC adresowane do:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
NIP: 668-192-31-10
10. Ptatnosc bydzie dokonana przelewem z konta Zamawiajycego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, do 30 dni liczyc od daty otrzymania przez Zamawiajycego zaakceptowanego i podpisanego
przez inspektor6w nadzoru rozliczenia czySciowego oraz wystawionej na jego podstawie faktjry
czysciowej w przypadku faktur czysciowych i do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajycego
faktury kohcowej. Btydnie wystawiona faktura V A T lub brak protokotu rozliczenia czysciowego lub
koncowego spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platno^ci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujycych dokument6w
11. Za dzieh zaptaty uwazany bydzie dzieh wptywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
12. Opoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiyzek zaptaty odsetek.
13. Wykonawca przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zobowiyzany jest do ztozenia Zamawiajycemu
z faktury V A T oswiadczenia o braku podwykonawcy (daiszych podwykonawcow ) lub oswiadczeh
podwykonawc6w {daiszych podwykonawc6w), ze Wykonawca dokonat zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia z a prace wykonane przez nichi w ramach niniejszej umowy na dzieh wystawienia
faktury. Oswiadczenie nie moze bye wystawione z daty wczesniejszy niz data podpisania protokotu
odbioru.
14. W przypadku uchylenia siy od obowiyzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zamowienia na roboty budowlane, okreslonego w § 1, Zamawiajycy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujycego podwykonawcy tub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowany przez Zamawiajycego umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s y roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozony
Zamawiajycemu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s y dostawy lub ustugi, na
zasadacti i w zakresie okreslonym w art. 143 c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamowieh publicznych {tj. D z . U . z 2 0 l 8 r., poz. 1986 z e z m . ) .
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 3, Zamawiajycy potryci kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
16. Zobowiyzanie Zamawiajycego dotyczy naleinoSci okreslonej w umowie. Jezeli naleznos6
naliczona na fakturze Wykonawcy przewyzszy ceny uzgodniony, Zamawiajycy dokona zaptaty
jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiyzuje siy do niezwtocznego wystawienia faktury
korygujycej.
17. Podstawy do wystawienia faktur czysciowych i kohcowej bydzie nalezyte wykonanie rob6t danego
etapu, wynikajycych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, potwierdzone przez bezusterkowy
protokot odbioru robot podpisany przez umawiajyce siy Strony.
18. Rozliczenie koncowe nastypi faktury po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego oraz po dostarczenia przez Wykonawcy zbioru
dokumentow i dokumentacji niezbydne] do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow
wchodzycych w sktad przedmiotu umowy.

§10
ODST/itPIENIE OD UMOWY
1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajycy zastrzega sobie
prawo odstypienia od umowy bez skutk6w prawnych - w terminie 7 dni od dnia powziycia

1

^

^

Wykonawca nie rozpoczyt wykonania rob6t lub przerwat je i nie wznowit ich wykonania mimo
wezwah Zamawiajycego przez okres dtuzszy niz 14 dni
2. Wykonawca nie wykaze nalezytej starannosci przy wykonaniu prac objytych umowy
a w szczegolnosci Zamawiajycy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze Wykonawca nie prowadzi
w sposob nalezyty dziennika budowy
3. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowy lub dokumentacjy bez akceptacji
Zamawiajycego i nie przystypuje do wtaSciwego ich wykonania,
4. w razie nie przyznania lub przyznania w kwocie mniejszej niz wnioskowana srodkow
pieniyznych z zewnytrznych zrodet finansowania inwestycji,
5. ogtoszenia upadlosci lub likwidacji Wykonawcy,
6. wydania nakazu zajycia majytku Wykonawcy,
7. w razie nie realizowania przez Wykonawcy poleceh autora projektu lub Zamawiajycego
odnoszycych siy do nakazanych rozwiyzan technicznych.
2. Wykonawca ma prawo odstypic od niniejszej umowy:
1) Zamawiajycy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru
2) Zamawiajycy zawiadomi Wykonawcy, ze nie bydzie w stanie zrealizowac swoich obowiyzkow
wynikajycych z umowy (np. ptatnoSci).
3. W razie wystypienia istotnej zmiany okolicznosci powodujycych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy Zamawiajycy
mo^e odstypic od umowy w terminie jednego miesiyca od powziycia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z y d a c jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytuiu wykonania faktycznej czysci umowy.
4. W przypadku odstypienia od umowy strony s y zobowiyzane do nastypujycych czynnosci:
1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajycym sporzydza protokot inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstypienia od umowy.
2) Strony wspolnie ustalajy spos6b zabezpieczenia przerwanych prac. Wykonawca
zabezpieczy wykonane prace i zapewni bezpieczehstwo ruchu. Koszt zabezpieczenia
ponosi Wykonawca.
3) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajycemu wszystkie prace wykonane do terminu
odstypienia od umowy.
4) Zamawiajycy jest zobowiyzany do odbioru wykonanych robot wraz z pracami
zabezpieczajycymi a jezeli Wykonawca ponosi winy z a odstypienie od umowy,
Zamawiajycy zastosuje wszelkie kary i potrycenia wynikajyce z niniejszej umowy.
5) Odstypienie od umowy powinno nastypic w formie pisemnego oSwiadczenia ztozonego
drugiej stronie pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia, oraz powinno zawierac
uzasadnienie.
6) W przypadku odstypienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajycego obciyzajy
nastypujyce obowiyzki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstypienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajycego
sporzydzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug 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 materiatow, konstrukcji lub urzydzert, kt6re nie mogy by6
przez Wykonawcy wykorzystane do realizacji innych robot nie objytych niniejszy umowy
jezeli odstypienie od umowy nastypito z przyczyn niezaleznych od niego,
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajycego odbioru rob6t przerwanych, oraz
robot zabezpieczajycych, jezeli odstypienie od umowy nastypito z przyczyn, z a ktdre
Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzydzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§11
POSTANOWIENIA D O D A T K O W E I K O N C O W E
1. Zakazuje siy istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajycy przewidziat mozliwosc

t
zamowienia oraz okreslil warunki takiej zmiany zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
2. Zmiana postanowieh umowy moze bye dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajy aneksu sporzydzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach wyszczegolnionych w niniejszej umowie i w
przypadku wystypienia zdarzeh obiektywnie niezaleznych od Zamawiajycego lub Wykonawcy,
ktore zasadniczo i istotnie utrudniajy wykonywanie czysci lub c a b s c i zobowiyzan wynikajycych z
niniejszej umowy, ktorych Zamawiajycy lub Wykonawca nie mogl przewidziec i ktorym nie mogt
zapobiec ani ich przezwyciyzyc i im przeciwdziatac.
4. Ponadto zmiana umowy moze bye dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidziec w chwili zawarcia umowy:
1) Zmiana terminu wykonania umowy moze nastypic m.in. w nastypujycych przypadkach:
a. w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajycego, lub gestora sieci
gazowej, cieplnej albo elektroenergetycznej,
b. dziatah osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowodujy przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,
c. z powodu dziatania tzw. „sity wyzszej" a wiyc nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie
pozwalajycych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w SSTWiORB,
d. w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajycych wykonywanie robot,
e. w
przypadku
znalezienia
na
terenie
budowy
przedmiotow
wybuchowych
i niefcjezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bydzie miat wptyw
na termin realizacji robot.
W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu
o okres, w I<t6rym roboty bydyce przedmiotem zamowienia nie mogty bye prowadzone.
Jednakze w w/w sytuaejach Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowiyzany jest do
wykonywania robot, w ktorych zakresie przeszkody nie wystypity.
2) Wykonawca zwraca siy na pismie do Zamawiajycego z wnioskiem o przedtuzenie umownego
terminu wykonania zamowienia podajyc nowy termin zakohczenia zamowienia wraz
z uzasadnieniem faktycznym,
3) Zamawiajycy z przyczyn zaieznych od niego ma prawo zydania przedtuzenia umownego
terminu wykonania zamowienia.
4) Dopuszcza siy zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
umownego pod warunkiem, ze zmiana ta jest korzystna dIa Zamawiajycego lub zmiana jest
dopuszczalna rowniez w przypadku rezygnacji przez Zamawiajycego z czysci zakresu robot
okreslonej w dokumentacji
projektowej
lub zastosowania rozwiyzan
zamiennych
w dokumentacji projektowej.
5) Dopuszcza siy zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku
V A T w przypadku gdy zmiana stawki podatku V A T nastypi w trakcie obowiyzywania umowy
i wynikac bydzie z e zmiany przepisow podatkowych. Wykonawca wystypi pisemnie z prosby
0 zmiany podatku V A T wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6) zmiany wynikajyce z koniecznosci usuniycia btydow lub wprowadzenia
zmian
w dokumentacji projektowej,
7) Zmiany wynikajyce z wykonania robot zamiennych lub z zastosowania materiatow lub
urzydzen innych niz wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej ale o
lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, ze zmiany te s y korzystne dIa
Zamawiajycego.
8) Zmiany wynikajyce z e zmniejszenia wynagrodzenia w zwiyzku ze zmiany sposobu
przeprowadzenia robot, ograniczenia zakresu rob6t 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 bydy wykraczac poza ilosc przyjyty w kosztorysie
ofertowym. W takim przypadku w oparciu o art. 630 kodeksu cywilnego, Wykonawca moze
zydac zwiykszenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyzszonego wynagrodzenia nastypi przy
kohcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartosc prac ilosciowo
wykraczajycych poza ilosc opisany w kosztorysie ofertowypev'bydzie w rozliczeniu kohcowym
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powodowala zwiykszenie wynagrodzenia umownego, wowczas zmiana ta zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.
10) Dopuszczalne s y rowniez zmiany w umowie:
a. w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osoby o rownowaznych uprawnieniach
jak okreslone w S I W Z ,
b. w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot,
uzasadnionej przez Wykonawcy,
c. zmiana przez Wykonawcy formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
rownowazne wartosciowo,
d. w przypadku aktualizacji rozwiyzah z uwagi na postyp technologiczny lub zmiany
obowiyzujycych przepisow,
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 postaci stanie siy niecelowa;
g. ilosci wystawianych faktur,
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujycej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byjo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajycy moze odstypic od umowy w terminie 30 dni od powziycia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze z y d a c wytycznie wynagrodzenia
naleznego z tytuiu wykonania czysci umowy.
Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialnosc z a wszelkie
szkody wywotane swoim dzialaniem w stosunku do osob trzecich przy wykonywaniu zadah
objytych niniejszy umowy oraz Wykonawca jest odpowiedzialny z a skutki zdarzeh wynikle
z powodu niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z a przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow oraz
ewentualnych
podwykonawcow
przepisow
B H P , ppoz.
oraz
higieniczno-sanitarnych
i porzydkowych.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagajy formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostypnianiu na zasadach okreSlonych w przepisach
0 dostypie do informacji publicznej.
Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy bydy rozstrzygane przez Sydy wlasciwe dIa
siedziby Zamawiajycego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi z a biezyce kontakty s y :
1) Zamawiajycy: Radoslaw C h a m e r a
2) Wykonawca: Konrad Marek
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majy przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh
publicznych - nie stanowiy inaczej.
Niniejszy umowy sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa
Zamawiajycego i jeden dIa Wykonawcy.
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