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Zal^czuik nr .Srdo SIWZ

WZOR UMOWY

na roboty budowlano-montazowe

zawartej w dniu pomi^dzy:
Prokirratur^.Okr^gow^w Lodzi, ul. Kilinskiego 152, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734,
reprezentowan% przez: '• '
1 .. ~
2.
zwana_ w dalszej tresci niniejszej umowy ,,Zamawiaja_cym".,
a •• zarejestrowanym w

pod numerera , REGON NIP , kapital
zakiadowy reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cz§sci umowy 5,Wykonawca_", wybranym w drodze przetargu nieograniczonego do
5.225.000 EURO, przeprowadzonego zgodnie z ustawa^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 ze zm.) - dalej zwanq. jako Pzp. opublikowanego
wBiuletynie Zamowien Publicznych .... / S ........ z dnia ; ............ r.

Przedraiot umowy
1 .Zamawiajqpy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa

budynku dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w L^czycy".

2.Zamawiajacego przy realizacji zadania, o ktorym mowa w ust. 1 zaste.puje w zakresie czynnosci
inwestorskich :
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego lOa
99-300Kutno

3. Zadanie inwestycyjne realizowane jest na istnieja_cym budynku przy ul. Lotniczej 4 w L^czycy, na
dzialkach o nr ewidencyjnych: 1710/8, 1710/36, 1710/37, dla ktorych pro wadzona jest Ksie_ga wieczysta
nr LD1Y/00056903/0, zgodnie z dokumentacjq. projektowa_ (projekt budowlany, projekt wykonawcz>'),
specyfikacja_ techniczna_ wykonania i odbioru robot, przedmiarami (pelnia_cymi funkcj^ pomocnicza_ do
przygotowania oferty cenowej)

4. Zakres rzeczowy obejmuje w szczegolnosci wykonanie:
a) przebudowy wn^trza budynku,
b) termomodernizacjq,
c) wiaty stalowej mieszczacej agregat pra_dotvvorczy oraz posiadaja_cej wydzielone pomieszczenie do

czasowego sktadowania odpadow
d) instalacji wewn^trznej i zewn^trznej wod-kan. (kan. sanitarna oraz deszczowa)
e) instalacji wentylacji i klirnatyzacji: grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach

sanitarnych i palarni, mechanicznej nawiewno-\y>'wiewnej w pomieszczeniach biurowych,
klimatyzacji pomieszczen biurowych,

f) instalacji c.o.
g) instalacji gazu i technologii kotlowni gazowej
h) instalacji wewn^trznej elektrycznej,
i) instalacji zewne_trznej elektrycznej,
j) instalacji wewnejrznej teletechnicznej, '
k) instalacji teletechnicznej zewnetrznej,
1) instalacji sygnalizacji pozaru,
1) instalacji okablowania strukturalnego,
m) wewn^trzn^'ch drog, parkingow i chodnikow oraz zagospodarowania terenow,
n) wyposazenia wn^trz,
o) sporzajdzenie instrukcji bezpieczenst\va pozarowego budynku,



p) wyposazenia obiektu w sprz?t p.poz. wynikajacy z instrukcji,
r) uzyskanie przez wykonawc? robot w imieniu inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
s) wykonanie prac porzajikowych na obiekcie i terenie przyleglym
t) piele_gnacja nasadzen i terenow zielonych w okresie udzielonej gwarancji i re_kojmi.
u) przywrocenie sprawnosci dzialania wszelkich S3'stemow i instalacji zamontowanych na obiekcie,

poprzez zamontowanie nowego urza_dzenia lub urzajdzenia zast?pczego w okresie gwarancji i r?kojmi.

S 2
Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

Wykonawca lub podwykonawca stosownie do art.29 ust 3a ustawy, zobowiazuje si$ do zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w pkt. 4) w zakresie realizacji zamowienia; ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r, -Kodeks pracy (Dz. U. z20l6r. poz. 1666, zpozn. ztn.).
Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktoiy'ch mowa w pkt. 4 Wykonawca zobowiazany jest:
a) na dzien podpisania umowy ztozyc:
• oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, ze zgodnie z art.29 ust. 3a usta\vy Pzp. przy

realizacji zadania b^dzie korzystal z pracownikow zatrudnionych na podstawie umow o prace_,
zgodnie z wyrnogiem zawartym w S1WZ

b~) kazdorazowo na zadanie Zamawiaiacego we wskazanym przez niego zakresie ztozyc w terminie 5 dni
roboczych wskazane w pismie dokumenty:

• wykaz osob wykonujapych prac^ na dany dzien/przy realizacji wskazanych elementow robot. Wykaz
zawierac musi informacje jednoznacznie wskazujape osob^ oraz zakres w^'konywanych przez nia_
czynnosci,

• oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osob
wykonujacych czynnosci, ktorych 'dotyczy w/w wykaz. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadaja_cego oswiadczenie, dat§ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj^te wezwaniem czynnosci wykonuja^ osoby zatrudnione na
podstawie umo'vs'y o prace_ wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

• poswiadczona_ za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc^ lub Podwykonawc$ kopi?
umow o prac^ osob wykonuja_cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktor,'ch dotyczy w/w
wykaz wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umow powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniaja_cy ochron^ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia zamawiaja_cego w zakresie kontroli spemiania przez wykonawcy wymagan; o ktoiych
mowa w art. 29 ust. 3a Pzp., oraz sankcji z tytutu niespemienia tych wymagan:
a) Zamawiaja^cy zastrzega sobie moziiwosc kontroli zatrudnienia osob przez caly okres realizacji

urnowy, w szczegolnosci poprzez:,
• wezwanie do okazania dokumentow o ktorych mowa w pkt. 2 lit. b)
• w przypadku watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcy lub podwykonawcy,

zamawiaja_cy moze zwrocic si? o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa_lnspekcj? Pracy.
b) Sankcja_ z tytuhi niespemienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez wykonawc? lub

podwykonawc? na podstawie umowy o prac§ osob wykonuja_cych wskazane przez Zamawiaja_cego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia sa_ naste_pujace kary umowne jakie zobowiazany jest
Wykonawca zapiacic:

• brak zlozenia oswiadczenia o ktoiym mowa w pkt. 2. a) ~ w wysokosci 200,00 zl za kaaiy dzien
zwloki,

• brak zfozenia dokumentow na wezwanie Zamawiaja_cego i we wskazanym przez niego zakresie,
o ktorych mowa w pkt. 2.b) - w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien zwloki w zlozeniu pemego
zakresu wymaganych dokumentow.

• w przypadku pozyskania przez Zamawiaja.cego informacji z Panstwowej Inspekcji Pracy
o przypadkach wykonywania pracy przez osob? lub osoby nie zatrudnione w oparciu o umow?
o prac? - za kazdorazowe ujawnienie w wysokosci 2.000,00 zl. Wysokosc kary dotyczy kazdej
osoby, ktora zostala ujawniona przez PIP.

Rodzaje czynnosci niezbe_dne do realizacji zamowienia, ktorych dotyczy wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonujacych cz>Tmosci
w trakcie realizacji zamowienia:



a) kferownik budowy/robot z uprawnieniami budowlanymi w bronzy: konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej, elektrycznej,

b) osoby do wykonywania robot w branzach: ogolnobudowlanej, instalacyjnej f elektrycznej.

§3
Termin realizacji

l.Termin wykonania przedmiotu zamowienia - w ci^gu 25 miesie_cy licza_c od dafy podpisania umowy, tj. do
dma

2.Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
3. Podstaw? potwierdzenia przez Zamawiajajsego terminowego wykonania przedmiotu zamowienia stanowic

b£da_la_cznie n/w dokumenty:
a) bezusterkowy protokof koncowy odbioru robot dokonanego najpozniej w ostatnim dniu terminu

wskazanego na wykonanie zamowienia,
b) bezusterko\vy protokot potwierdzajapy wykonanie prac porzajdkowych na obiekcie i terenie

przyleglym dokonanego najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego na wykonanie zamowienia,
c) uzyskanie przez Wykonawce_ prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu najpozniej w ostatnim

dniu terminu wskazanego na wykonanie zamowienia.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy be_dzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-fmansowego stanowiapym
za^cznik nr 5 do umowy.

2. Harmonogramu rzeczowo-finansowego ma uwzgle_dniac n/w wytyczne:
a. podziai na elementy robot podlegaja^ce odbiorowi w uktadzie miesi^cznym,
b. wskazac elementy robot na ostatnia^ platnosc (faktura koncowa) w wysokosci 8%-10% wartosci

catego przedmiotu umowy,
c. na rok 2017 nalezy uwzgl^dnic do wykonania zakres rzeczowy (elementy robot) do wysokosci

zabezpieczonych srodkow brutto zJ. Pozostaly zakres rzeczo\vy (elementy robot) nalezy
przewidziec do realizacji w latach 2018-2019 jako planowane.

d. zakonczenie zakresu rzeczowe'gO (ele'mentow robot) w roku 2017 i 2018 do dnia 30 listopada,
e. wykonanie nasadzeri drzew i krzewow oraz zagospodarowanie terenow zielonych jesieniq. w 2018

roku.
3. Wykonawca zobowiazany jest do:

a) zlozenia Inwestorowi Zaste_pczemu harmonogramu rzeczowo — finansowego najpozniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy,

b) kazdorazowego aktualizowania i przekazywania Inwestorowi Zast^pczemu do zaopiniowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego po otrzymaniu informacji dotycza^c^'ch zabezpieczenia
srodkow fmansowych na kolejne lata w terminie 5 dni roboczych,

c) kazdorazowego aktualizowania i przekazywania Inwestorowi Zastej)czemu do zaopiniowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku zwiekszenia, za obopoln% zgoda_ stron,
wysokosci srodkow przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym w terminie 5 dni
roboczych,

d) kazdorazowego uwzgl^dnienia uwag przekazanych przez Inwestora Zast^pczego (dotyczy zarowno
harmonogramu skiadanego na dzien podpisania umowy oraz aktualizowanego do wysokosci
srodkow zabezpieczonych na kolejne lata) w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.

4. Zamawiajacy dzialajacy przez Inwestora Zast^pczego zobowiazany jest:
a) w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty zlozenia przez Wykonawc? harmonogramu rzeczowo

~ finansowego (dotyczy zarowno harmonogramu skiadanego na dzien podpisania umowy oraz
aktualizowanego do wysokosci posiadanych srodkow) dokonac jego weryfikacji i przekazac
ewentualne uwagi w formie pisemnej.

b) w terminie 4 dni roboczych liczonych od daty otrzymania informacji o wysokosci srodkow na dany
rok lub zmiany srodkow w danym roku kalendarzowym przekazac informacjtg wykonawcy w celu
przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo ~ finansowego.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inwestora Zast^pczego
zostanie podpisany przez Wykonawce_ i zatwierdzony w formie pisemnej przez Zamawlajacego i od tego
momentu b^dzie obowiazywah

6. Zamawiajacy sfmansuje zakres elementow robot wylacznie do kwoty brutto jaka_ wskaze jako pJanowany
na dany rok poziom zabezpieczonych srodkow.



7. Zamawiaja_cy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo - fmansowego w przypadku wystajpienia
i utrzymywania si? powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow atmosferycznych skutkuj acych
wstrzymaniem robot z pimktu widzenia technologii wykonania robot, a warunkow tych nie mozna byfo
przewidziec.

8. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzajdzenia aneksu do
umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiaja_cy zaplaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe na
laczn% kwote_ brutto zi (slownie: ), w tym podatek
VAT w wysokosci 23% w kwocie: zl. netto z\., zgodnie z
oferta_ Wykonawcy stanowia_ca_zala_czniknr 1.

2. Wynagrodzenie za przedrniot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne
z wytajczeniem sytuacji przewidzianych w § 18 ust.2 przez cary okres realizacji przedmiotu umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwia^ane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegolnosci:
a) robory okreslone dokumentacja, techniczna^ przedmiarami robot (pehiia_cymi funkcje^ pomocniczaj,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przepisami obowiajzujajcymi w tym
zakresie,

b) robory nie obj^te powyzsz% dokumentacj% a konieczne do wykonania przedmiotu umowj' z uwagi na:
zastosowane technologic, normy i przepisy techniczne,

c) koszt sporza^dzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) koszt robot przygotowawczych (np. zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy,

oznakowania placu budowy),
e) koszt uzgodnien, odbiorow, wl^czen i wyla_czeh sieci w celu wykonania robot budowlanych,
f) koszty zwiajzane z obsluga^ geodezyjna^ i inwentaryzacj% powykonawcza^
g) koszty wszystkich niezbednych pomiarow i badaii,
h) koszty zwiajzane z zaje_ciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele budowy., usuwania

drzew i krzewow oraz koszt tjonczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot:

i) koszty badan, prob i rozruchow,
j) koszty wymaganych badah laboratory]nych, nosnosci podtoza gruntowego, przydatnosci gruntow do

zasypki i nasypki, stopnia zag^szczenia zas^'pow, nasypow i podbudowy oraz wytrzymalosci
odtwarzanej nawierzchni, a takze koszty nadzoru nad urzajizeniami podziemnymi poszczegolnych
uzytkownikow podczas prowadzenia robot budowlanych oraz ich udzial w odbiorach technicznych,

. k) koszty uporza_dkowania terenu budowy po wykonaniu robot., w tym odtworzenie zniszczonych
istniej^cych urza^dzen, konstrukcji, nawierzchni, zieleni,

1) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budow>',
1) koszt zuzycia energii elektrycznej, wody i gazu,
m) koszty zwiajzane z zapewnieniem doste_pu do posesji polozonych w poblizu terenu budowy,
n) koszty sporzajdzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku wraz z wyposazeniem obiektu

w sprz^t p.poz. wynikajapy z instrukcji.
o) koszty uzyskania w imieniu Zamawiaj\cego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
p) koszty zwiajzane z wykonaniem prac porzajdkowych na obiekcie (w tym m.in. mycie okien, podiog,

glazury, stolarki drzwiowej, wyposazeniq) i terenie przyleglym
r) wszystkie inne, nie \vymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga^ wystajiic w zwiajzku

z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi
i prawnymi oraz zasadami wiedzy budowlanej (w tym rowniez przebudowa ewentualnych kolizji
z sieciq. kanalizacyjnaj wodoci^gowa^ energetycznaj oraz koszty dotycz^ce piel^gnacji nasadzen
i terenow zielonych w okresie gwarancji i r^kojmi.

s) przywrocenie spra^vnosci dzialania wszelkich systemow i instalacji zamontowanych na obiekcie,
poprzez zamontowanie nowego urzq.dzenia lub urza_dzenia zast^pczego w okresie gwarancji
i rqkojmi.

3. Kosztorys ofertowy stanowi^cy zal^cznik nr 2 do niniejszej umowy stanowi jedynie podstaw^ do
ewentualnego skorzystania z zapisow okreslonych w § 18 ust. 2 a), b)

§ "
Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane elementy robot odbywac si? b^dzie fakturami cz?scio\vymi oraz fakrura_
koncowa_.

2.. Faktury cz^sciowe:



J

• za wykonane elementy robot wymienione w harmonogramie rzeczowo-fmansowym,
• podstawa_ wystawienia faktury be,dzie protokol odbioru elementu/elementow robot, potwierdzony

przez Inspektora Nadzoru danej branzy i Zamawiaja_cego,
• skladanie faktury/faktur cze_sciowych nie cze.sciej niz raz na miesiaj;,
• w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce. elementu robot ~ dopuszcza sie_

dodatkowe fakturowanie w danym miesia_cu po dokonaniu jego odbioru.

3. Faktura koricowa - na kwot? od 8% do 10% wartosci brutto umowy. Podstawq. wystawienia faktury
b^dzie:
• bezusterkowy protokol* koncowy odbioru robot,
• bezusterkowy protokol potwierdzajajsy wykonanie prac porza_dkowych na obiekcie i terenie

przylegiym
• uzyskana przez Wykonawce; prawomocna decyzja na uzytkowanie,

4. Wykonawca zobowiazany jest w wymaganym terminie tj.:
• w terminie 3 dni roboczycb liczonych od dnia podpisania protokohi odbioru

elementu/elementow robot zlozyc faktui-y cz^sciowe,
• w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 12 ust. 4.4 zlozyc faktury koncowy,
w siedzibie Inwestora Zastepczego.
5. Termin platnosci faktur — do 21 dni liczonych od dnia zfozenia faktury Inwestorowi Zaste_pczemu

zwyja_tkiem sytuacji opisanej w ust. 7. Data_ spelnienia swiadczenia jest data obciajzenia rachunku
bankowego Zamawiaja_cego.

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiajaj;ego dofmansowania z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki w Lodzi, strony uzgadniaja_ fakturowanie elementow robot dotycza_cych
termomodermzacji na osobnych dokumentach (bezusterkowy protok61 odbioru elementu robot, faktura)

7. W przypadku fakturowania elementuyelementow robot, ktory byfy wykony\vane przy udziale
podwykonawcy lub podwykonawcow, Wj'konawca zobowiajzany jest w terminie do 16 dni liczonych od
dnia zlozenia faktury dostarczyc Tnwestorowi Zast^pczemu podpisane przez
Pod\vykonawc^/Podwykonawcow oswiadczenie o zaplacie naleznego wynagrodzenia za zakres robot
przez nich wykonany wraz z dowodami zaptary wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku
przedstawienia w/w dokumentow po 16 dniu biegu terminu i jednoczesnie przed upl^'wem terminu
zaplaty (21 dni) termin ptetnosci faktur}' w zakresie robot wykonanych przez podwykonawc? ulega
wydtuzeniu o 5 dni. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc^ wymienionych dokumentow,
Zamawiajacy wstrz>'ma wyplat§ naleznego wynagrodzenia za odebrane elementy robot w cz^sci rownej
sumie kwot \vynikaja^cych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

V 8. Zamawiaja_cy oswiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT.

§7
Obowiazki Wykonawcy

l.W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zobowiajzany jest
w szczegolnosci do:
1.1 posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci

gospodarczej na kwot^ nie nizsza^niz 8.000.000,00 zl. przez cafy okres realizacji umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy polisa starci waznosc Wykonawca najpozniej w dniu uplywu jej
waznosci oraz najpozniej dzien po terminie wymagalnosci zaplaty raty skladki zobowiajzany jest
dostarczyc no\^' dokument wraz z dokumentem porAvierdzajg.cym jej oplacenie w calosci lub
w odniesieniu do wymagalnej raty.

1.2.przedlozenia Zamawiaja,cemu oswiadczenia o podj^ciu obowiajzkow kierownika budowy oraz
kierownikow robot przez osoby posiadaja_ce wymagane uprawnienia budowlane,

1.3 \vykonania wszelkich robot i dostarczenia wszelkich materiatow, urza^dzen i osprz^tu niezb^dnych do
zrealizowania zadania,

1.4 zapewnienia nalezytego zabezpieczenia robot w zakresie ochrony mienia, ochrony przeciwpozarowej,
ochrony srodowiska i sanitarnej, a takze w zakresie uniemozHwienia wst^pu na teren budowy osob
n i eup owaznJ ony ch,

.,5 przestrzegania przepisow bhp,
1.6 zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawy wszystkich mediow na

potrzeby wlasne, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego i zaplaty za te media oraz zapewnienia
pomieszczenia, w ktorym. b$da_ si§ . odbywaly narady koordynacyjne w obecnosci wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego,



1.7 zapewnienia stale] obecnosci Kiero\vnika budowy oraz kierownikow robot odpowiednich do
prowadzonych robot,

1.8 umozliwienia Zamawiajacemu i osobom go reprezentuja_cym zapoznania si? w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktore be,da^ odzwierciedlary przebieg robot, a takze biezacego informowania
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu urnowy,

1.9 stosowania siej do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego oraz Inspektorow Nadzoru
przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

1.10 przediozenia Zamawiajacemu i Inwestorowi Zaste_pczemu, na jego pisemne za_danie zgloszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materialow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonania umowy.,

1.11 realizacji przedmiotu umowy z materialow /wyrobow, ktore sa_ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlairych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietiia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570) oraz zgodnie z ustawa. Prawo budowlane i przepisarai
wykonawczymi do niej, z projektem wykonawczym, opisem technicznym robot oraz specyfikacja_
techniczna_ wykonania i odbioru robot, z nalezyta_ starannoscia_ oraz zgodnie z normami branzowymi,
zasadami wiedzy technicznej, a takze obowiazuja_cymi przepisami bhp, higieniczno-sanitarnymi,
ppoz.,

1.12 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot lub ich cz^sci w toku realizacji prac -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia na wlasny koszt,

1.13 wykonania wszelkich czynnosci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy.
Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawcza_.
Od daty protokolamego przej^cia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody wyrza_dzone
osobom trzecim.

1.14 w trakcie robot — biezapego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na ulic§, a po
zakonczeniu robot - calkowitego i fachowego uporza_dko\vania na swoj koszt terenu, na ktorym byly
prowadzone prace,

1.15 zabezpieczenia i zagospodarowania wlasnym staraniem i na swoj koszt odpadow powstatych
w trakcie realizacji prac, w szczegolnosci zgodnie z ustawa_z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.
Dz.U.2016.1987),

1.16 usuni^cia na swoj koszt wszelkich szkod po^'stalych w w>'niku dzialan Wykonawcy,
1.17 uzyskanie pozwolen, ktore sa_ \vymagane w zwiazku z tymczasowym zakMceniem ruchu drogowego,
1.18 dla materialow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem zobowiazany jest do

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych certyfikatow, atestow
i swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiahi do
zabudowania, Wykonawca dokona wymiariy eiementu lub materiahi na wlasny koszt

1.19 pisemnego informowania Inwestora Zast^pczego o termuiie wykonyvvania robot ulegajapycb, zakryciu
oraz robot zanikaja^cych,

1.20 uwzgl^dnienia w organizacji i technoiogii robot okolicznosci, ze Inspektorzy nadzoru moga_ dokonac
odbioru robot zanikajacych lub ulegaja^cych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia,

1.21 usuwania w okresie trwania gwarancj i / rekoj mi stwierdzonych wad i usterek,
1.22 zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych

urza_dzen i praktycznego przeszlcolenia pracownikow przysztego uz>1:kownika w zakresie uzytkowania
zamontowanych urza_dzen i uzytkowania budynku, przeprowadzonego w porozumieniu
z Zamawiaja^cym,

1.23 przygotowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, o ktorym mowa w § 6
rozporzajizenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 20lOr. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej bud}Tnk6w, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz./U. Nr 109, poz.
719) i przekazania ich zamawiaja_cemu najpozniej 14 dni przed przystapieniem do odbioru koncowego,

1.24 przygotowania i przekazania dokumentow odbioru koncowego w dacie zgfoszenia do odbioru oraz
przekazania ich Zamawiaja_cemu za posrednictwem Inwestora Zast^pczego,

1.25 brania udziahi w odbiorach robot oraz spotkaniach i naradach koordynacyjnych w obecnosci
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego nie rzadziej niz dwa razy w miesia^cu,

1.26. przedkladania Inwestorowi Zast^pczemu w terminie do 20 kazdego miesia_ca pisemnej informacji na
temat post^pu robot, zawieraja_cej informacje co do zgodnosci poste_pu robot z harmonogramem robot,
w tym poste.p rzeczowy i fmansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych mformacji b^dacych przedmiotem zapytania ze



strony Zarnawiajacego mogacych miec istotny wpryw na realizacje inwestycji i termin zakoriczenia
zakresu rzeczowego przewidzianego na dany rok,

1.27 umozliwienia wst^pu na teren budowy przedstawicielom Zamawtajacego, Inwestora Zastepczego,
nadzoru autorskiego, pracownikom organow paristwowego nadzoru budowlanego oraz udostejmienie
im wymaganych dokumentow,

1.28 \vykonania \vytyczenia geodezyjnego nowego i istniejacego obiektu, infrastruktuiy podziemnej oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakoriczeniu kazdego zakresu robot wymagaja_cego
inwentaryzacji,

1.29 uzyskanie w imieniu Zamawiajaeego pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz innych zgod
i pozwolen wynikrych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje calego zakresu
zobowiajzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie rnoze stanowic podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawcy jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a
niezb^dnych do nalezytego wykonania calego przedmiotu umowy.

3. Do momentu koncowego odbioru robot protokotem bezusterkowego odbioru, r>'z>'ko utraty lub
pogorszenia si§ stanu robot ponosi Wykonawca.

§8
Obowi^zki Zamawiaj^cego

Zamawiaja^cy zobowiajzuje si§ do:
1. Przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Protokolarnego przekazania Wykonawcy dokurnentacji technicznej niezb^dnej do realizacji umowy

w dniu podpisania umowy.
3. Zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia ryczaitowego na zasadach okreslonych w umowie,
4. Opiniowanie i zatwierdzanie bez zb^dnej zwtoki dokumentow w sprawach zastrzezonycli dla

Zamawiajajcego zwiazanych z realizacja_ umowy, dla ktorych taka opinia lub zatwierdzenie b§da_
wymagane.

5. Udzial przedstawiciela Zamav/iaj^cego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot
wprzypadku odstaj)ienia od umowy przez Wykonawcy lub Zamawiajajsego, b%dz w przypadku
rozwiajzania umowy.

6. Zapewnienia nadzoru inwestorskiegd i autorskiego.
7. Dokonywanie przy udziale Inwestora Zaste_pczego odbiorow elementow robot, stanowiacych przedrniot

umowy.
8. Udzielenia Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa w celu uzyskania w jego imieniu pozwolenia na

uzytkowanie obiektu oraz innych zgod i pozwolen wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia.

§9
Obshiga geodezyjna

1. Wykonawcajest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja_projektowq. wytyczenie wterenie wszystkich
cz^sci robot.

2. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic obshig? geodezyjnq. zgodnie z przepisami rozporzajizenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiajzuja_cych w budownictvvie
(Dz.U.Nr25,poz. 133).

§10
Osoby uprawnione

Osobami odpowiedzialnymi za bieza^ce nadzorowanie realizacji umowy oraz upowaznionymi do
podpis^'ania protokotow odbioru elementow robot i podpisania bezusterkowego protokoln odbioru
koncowego rob6t sa_:

1. po stronie Zamawiaj^cego:
a) Inwestor Zast^pczy:

• - Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej
• — Inspektor Nadzoru w branzy sanitarnej
• — Inspektor Nadzoru w branzy elektrycznej

b) Nadzor autorski:

c) upowazniony przedstawiciel Zamawiaja^cego:



2. po stronie Wykonawcy:
a) kierownika budowy w osobie posiadajacego uprawnienia budowlane nr

b) Kierownika robot branza instalacyjna w osobie posiadaja_cego
uprawnienia budowlane nr

c) Kierownika robot branza elektryczna w osobie posiadaJ3pego
uprawnienia budowlane nr

§11
Korespondencja

Wszelkie informacje, oswiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w sprawach
dotycza^cych realizacji umowy, zgloszenia odbioru robot oraz opracowane przez wykonawce_ harmonogramy,
a takze przekazywanie uwag do harmonogramow musza^ bye sporzajdzone na pismie podpisanym przez
upowaznione osoby i przekazywane moga_ bye pomi^dzy stronami: listownie, faksem lub droga_
elektroniczna_ (z wyjatkiem harmonogramu rzeczowo-finansowego dore_czanego w oryginale) na naste;puja_ce

adresy:
a) Zamawiaja_cy:

pisemnie na adres:
Faks:
Email:

b) Inwestor Zastepczy:
Pisemnie na adres:
Faks:
Email:

c) Wykonawca:
Pisemnie na adres:
Faks:
Email:

Wymaga si? by wszelka korespondencja prowadzona pomie_dzy Wykonawcy i Inwestorem Zast^pczym byta
zawsze kierowana do wiadomosci Zamawiaja_cego oraz pomi^dzy Wykonawcy i Zamawiaja_cym byla
kierowana do wiadomosci Inwestora Zaste_pczego.

§12
Odbiory

1. Strony ustalaja_naste_puja_ce rodzaje odbiorow:

1.1. odbior robot zanikajacych lub ulegaja^cych zakryciu;

1.2. odbior cze_sciowy;

1.3. dwuetapowy odbior koncowy przedmiotu zamowienia (techniczny i komisyjny bezusterkowy odbior
koncowy robot);

1.4. przegla_dy i odbiory w okresie gwarancji i r^kojmi;

2. Odbior robot zanikowych:
2.1. wykonawca powiadamiac b^dzie InspektoraNadzoru o gotowosci do odbioru robot zanikowych za

posrednictwem faksu lub email,
2.2. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyj^cia

zawiadomienia.
2.3. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikaja_cych lub

ulegajXcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowi^zany odkryc lub wykonac otwory niezb^dne dla zbadania robot, a nast^pnie na wlasny koszt
przywrocic stan poprzedni.

3. Odbior czesciowy:



3.1. Wykonawca zgiasza Inwestorowi Zasteoczemu gotowosc do odbioru elementu robot za
posrednictwem faksu lub email oraz wpisem do dziennika budowy,

3.2. Zamawiaja_cy wraz z Inspektorem Nadzoru przystaj>i do odbioru w ciqgu 2 dni roboczych od
zgloszenia. Odbiory czesciowe elementow robot odbywac si§ b§da_ nie cze_sciej niz raz w miesiacu
z wyjatkiem sytuacji opisanych w pkt. 3.4.,

3.3.Kazdy z odbiorow elementow robot b^dzie potwierdzony protokofem odbioru elementow robot
podpisanym przez Zamawiaj\cego, Inspektora Nadzoru danej branzy i Kierownika budowy,
stanowiajcym za-la_cznik do faktury cz^sciowej.

3.4. W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce, elementu robot - dopuszcza siig
dodatkowy w danym miesia_cu odbior.

4. Odbior koncowy przedmiotu zamowienia:
4.1. Odbior techniczny rob6t:

• Wykonawca zawiadomi Inwestora Zast^pczego za posrednictwem faksu lub email o zakoriczeniu
robot i gotowosci do odbioru,. oraz wpisem do Dziennika Budowy. Inspektorzy Nadzoru rozpoczna^
czynnosci odbiorowe w tenninie do 5 dni od daty zawiadomienia o osi^gniqciu gotowosci do
odbioru, przy czym za date, zawiadomienia uwaza si§ date, dore_czenia faxem lub emailem.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzajdzony protokoi technicznego odbioru robot w tenninie nie
dhizszym niz pi^c dni od przystaj>ienia do czynnosci odbiorowych

• W celu dokonania odbioru technicznego robot Wykonawca przedstavvia Inwestorowi Zastgpczemu
komplet dokumentow pozwalaja^cych na ocene_ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik ' budowy, zaswiadczenia wfesciwych jednostek i organow, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow cz^sciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj? pow>'konawcz% ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy

• Jezeli w toku czynnosci odbiorowych okaze si§: ze przedmiot umowy nie osia^gnai gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub stwierdzenia wad; odbior techniczny zostanie
wstrzymany, a wykonawca zobowiajzany be^dzie do jego prawidfowego zakonczenia robot
i ponownego zgtoszenia do odbioru technicznego.

4.2. Komisyjny bezusterkbwy odbior koncowy robot:
• Po pozytywnym odbiorze technicznym, Inwestor Zast^pczy wraz z Zamawiajaj3ym wyznaczy dat^

i rozpocznie czynnosci komisyjnego odbioru koricowego w terminie do 5 dni liczqc od daty odbioru
technicznego i zakoriczy go najpozniej w terminie 7 dni od przystajiienia.

• Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana_ stwierdzone wady i usterki, Zarnawiajacy wstrzyma
odbior a wykonawca zobowiazany b^dzie do jego prawidlowego zakonczenia robot i ponownego
zgloszenia do odbioru.

• Odbior koncowy robot zostanie zakonczony z data_ podpisania bezusterkowego protokohi odbioru
koricowego.

4.3. Podstawa_ potwierdzenia przez Zamawiajaeego wykonania przedmiotu zamowienia stanowic b^da.
la_cznie n/w dokumenty:

a) bezusterkowy protokol koncowy odbioru robot,
b) bezusterkowy protokol potwierdzaja_cy wykonanie prac porzq.dkowych na obiekcie i terenie

przylegfym,
c) uzyskanie przez Wykonawce. prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu.

5. Przegl^dy i odbiory w okresle gwarancji i r^kojmi:
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sâ  komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajajcego., Inwestora Zast^pczego i Wykonawcy. Nieobecnosc Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegla_du, a Inwestor Zast^pczy jest wowczas zobowiazany przeslac Wykonawcy
protokol przeglajiu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni^cia stwierdzonych wad gwaranc^jnych
w okreslonym tenninie.

§13
Podwykonawst\vo

1. Zamawiajacy zq.da wskazania przez wykonawce. cz^sci zamowienia; ktorej wykonanie zamierza
powierzyc podwykonawcy i podania przez wykonawce_ firm pod^'ykonawcow.

2. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca poworywal sie_, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spemiania
warankow udziahi w post^powahiu lub kr>fteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazac



zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca poworywai si? w trakcie
poste_powania o udzielenie zamowienia.

3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz?sci zamowienia na roboty budowlane lub ushigi
nast?puje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza_ podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiazany jest zastapic tego podwykonawce. lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
cze_sci zamowienia podwykonawcy.

5. Powierzenie wykonania cz?sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6.. Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzaja_cy zawrzec umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyc zgod? wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo riie moze'byc druzszy niz 14 dm od dnia dor?czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaja_cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

8. Zamawiajapy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo., zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.,
ktorej przedmiotem sa_ roboty budowlane:
• niespemiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
* gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt. 7

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa_ roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.8, uwaza si§ za
akceptacj^ projektu umowy przez zamawiaja_cego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczona_za:zgodnosc z oryginatem kopi? zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 8, zglasza formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w pkt.8.
Niezgloszenie formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo
w wymaganym terminie, uwaza sie_ za akceptacje_ umow>' przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub'dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczona_za zgodnosc z oryginalem kopi? zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylqpzeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylapzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zh
W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 14 dni od dor^czenia faktury, a takze termin w umowie uniemozliwia realizacj§ zapisow § 6 ust. 7
Zamawiajapy informuje o tym wykonawcy i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplaty kary umownej.

12. W zakresie zaplaty wynagrodzenia:
a) Zamawiajapy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysluguja_cego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana_ przez zamawiajapego
umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_ roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona^ zamawiajacemu umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_ dostawy lub
uslugi, w przypadku uchylenia si? od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez wykonawcy,
podwykonawc? lub dalszego podwykonawcy zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. a), dotyczy wylapznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiaja_cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sâ  roboty

V



budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_ dostawy lub usiugi,

c) Bezposrednia zapteta obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zap-laty zamawiaja_cy jest obowia_zany umozliwic wykonawcy
zgfoszenie pisemnych uwag dotycza^cych zasadnosci bezposredniej zap-laty \vynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a). Zamawiaj%cy inforniuje
o terminie zgfaszania uwag, nie krotszym ni± 7 dni od dnia dor?czenia tej informacji,

e) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt.d), w terminie wskazanym przez
zamawiaja_cego? zamawiajapy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptety albo
2) ziozyc do depozytu sadowego kwot? potrzebna^ na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos'c si? nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty,
i

f} W przypadku dokonania bezposredniej zapfery podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. a), zamawiaja_cy potraca kwot? \v>'placonego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy., o ktorych mowa w pkt. a), lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na
sum? wie_kszq. niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstaw? do odstajnenia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

13. Kazda zmiana umowy z podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego z uwzgl?dnieniem trybu
przewidzianego w § 13 ust.6.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich petnq. odpowiedzialnosc za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwj'konawcy oraz za wszelkie szkody wynikie z jego winy.

§14
Rejkojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela r^kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia (w tym
zamontowane urz^dzenia) na okres 5 lat liczony od dnia podpisania protokolxi odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia

2. Wykonawca ztozy w dniu odbioru koncowego karte. gwarancyjna^ w ktorej zostana_ okreslone szczegoiowo
warunki gwarancji (wg. wzoru za-iapznik nr .... do umow>r)-

3. Strony uzgadniaja_, ze w okresie gwarancji i rejcojmi b?da^przeprowadzane coroczne przegl^dy, maja^ce na
celu ujawnienie ewentualnych wad i usterek w wykonanym obiekcie.

4. Wykonawca zobowiajzuje si? w okresie gwarancji i rekojmi do usuni^cia wad i usterek w ci^gu 14 dni od
momentu ich pisemnego zgioszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych
bezpieczenstwu obiektow i ludzi — niezwlocznie.

5. Jezeli usuni?cie wad i usterek ze wzgl?dow technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest mozliwe
w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiazany wystapic z wnioskiem przedstawiajaj; uzasadnienie
tego faktu. W przypadku uwzgl?dnienia wniosku Wykonawcy strony wyznacza^ nowy termin na
usunie,cie usterek i wad.

6.W przypadku odrnowy przez Wykonawcy usuni?cia wad i usterek lub nie wywiazywania si? z terminow,
o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiaja_cy zleci usuni^cie wad i usterek irmemu podmiotowi, obciajzajae
kosztami Wykonawc?. W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady i usterki w sposob nienalezyry,
Zamawiaja_cy, poza uprawnieniami przysiugujXcymi mu na podstawie K.c., moze powierzyc usuni?cie
wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast?pcze), po
uprzednim wez\vaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

7. W okresie gwarancji i r?kojmi Wykonawca przyjmuje na siebie:
a) piel?gnacje_ nasadzen i terenow zielonych,
b) przy\wocenie sprawnosci dziafenia wszelkich systemow i instalacji zamontowanych na obiekcie,

poprzez zamontowanie nowego urzadzenia lub urza_dzen zast?pczych w terminie .... dni liczone od
momentu zgloszenia

8. Strony dokonaja_ pogwarancyjnego odbioru robot, ktory nastapi w ostatnim roku okresu gwarancyjnego.
Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w terminie. o ktorym mowa w ust. 4 i 5 . Ustalenia



pogwarancyjnego stanu obiektu i okreslenie wad lub ich braku sajednoczesnie ustaleniami dla potrzeb
rekojmi za wady obiektu.

9. Udzielone rejkojmia i gwarancja nie narus'zaj^ prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.c.

10. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytuhi rekojmi
1 gwarancji do robot dotychczas wykonanych.

§15
Kary umpwne

1. Strony ustalaja^ ze zaptaca_kary umowne:
l.l.Wykonawca zaplaci Zamawiajaeemu kary umowne w nast^pujacych przypadkach:

a) za nieterminowe dostarczenie Inwestorowi Zaste^pczemu harmonogramu rzeczowo-fmansowego,
o ktorym mowa w § 4 ust 3 pkt a), b) i c) - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpocz^ty dzien
zwtoki.

b) za kazdorazowe nieterminowe wykonaiiie elementu robot okreslonego w zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - fmansowym - w wysokosci 2.000,00 zl. za kazdy dzien zwloki,

c) za niewykonanie planowanego zakresu okreslonego w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo -
finansowym na dany rok do 30 listopada - w wysokosci 20.000,00 zt. za kazdy dzien zwloki
niezaleznie od kar naliczonych na podstawie pkt. b),

d) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 3 — w wysokosci
20.000,00 zt. za kazdy dzien zwloki

e) za nieterminowe ztozenie ostatnich faktur cz^sciowych za wykonane i odebrane elementy robot za
miesiap Hstopad2017 i listopad201S- w wysokosci 2.000,00 za kazdy dzien zwloki,

f) za nieterminowe przedlozenie polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 7 pkt. 1 ppkt. 1.1. -
w wysokosci 2.000,00 zt. za kazdy dzien zwloki,

g) za nieterminowe przedlozenie informacji o realizacji robot, o ktorej mowa w § 7 pkt 1 ppkt 1.26. -
w wysokosci 2.000,00 zl. za kazdy dzien zwfoki,

h) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w § 17 pkt. 5 lit. d) — w wysokosci 2.000S00 zl za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zl za kazda_ nieprzedtozony kopi? Umowy lub jej
zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiaja_cego zmiany Umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy lub uslugi w zakresie terminu zaptaty — kazdorazowo w wysokosci 5.000,00
ztotych,

1) za brak zaptaty lub nieterminowa_ zaptat^ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalsz}'m
Podwykonawcorn skutkuja^cego wymogiem dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiaja_cego bezposredniej ptatnosci,

}) za dopuszczenie do w>'konywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmioru niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaja_cego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa^— kazdorazowo w wysokosci 20.000,00 zt,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykoiiawce_ trwaja_ce powyzej 7 dni w wysokosci
40.000 zl., za kazdy rozpoczejy dzien przeiwy w wykonywaniu robot powyzej 7 dnia.

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot be.dzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiaja_cego lub zostanie stwierdzony brak
podj^cia obowi^zkow kierownika budowy lub kierownikow robot — w wysokosci 2.000,00 zt. za
kazdy dzien naruszenia,

o) za nieterminowe usunie_cie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r^kojrni w wysokosci
1.000,00 zt. za kazdy dzien zwtoki,

p) za nieterminowe usuni^cie w okresie gwarancji i re_kojmi wad lub usterek przyvvrocenie sprawnosci
dziatania wszystkich systemow i instalacji zamontowanych na obiekcie, poprzez zamontowanie
nowego urza_dzenia lub urzajdzen zast^pczych w wysokosci 5.000,00 zt. za kazdy dzien zwtoki,

q) z tytuhi odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
liczone od wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 .



1.2. Zamawiaj^cy zaplaci Wykoraawcy kary umowne w nastepujqcych przypadkach:
a) za zwloke. w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzieri zwloki,
b) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 5 ust, 1.
c) za nieterminowe przystapienie do odbioru robot w wysokosci 2.000,00 zf za kazdy dzien zwloki.

2. Wszystkie w/w kary s% wartosciami brutto. Kary platne sa_ na podstawie Noty ksi^gowej w terminie 7 dni
od daty dore_czenia noty.

3. Wykonawca wyraza zgode. na potra_cenie z naleznego wynagrodzenia wymagalnych kar umownych wraz
z ustawowymi odsetkami za opoznienie.

4. Zaplata kary przez Wykonawcy lub potra^cenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiajzku ukoflczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkow i zobowiazari wynikajapych z Umowy

5. Strony przewidujg). mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupemiajapego prze^7zszaja_cego wysokosc
kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§16
Odstapienie od umowy

1 .Zamawiajacy ma prawo odsta_pic od niniejszej umowy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych
przeslanek:

a) w razie wystaj)ienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym., czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia uraowy., lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczerisrwu
publicznemu., Zamawiaja^cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach, W takim wypadku Wykonawca moze za^dac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytuhi wykonania cz^sci umowy,

b) powzi^cia wiadomosci o braku srodkow flnanso\v>'ch na dalsze finansowanie zadania. W takim
wypadku wykonawca moze jedynie zajdac \vynagrodzenia naleznego mu z rytuhi w>'konania cz^sci
umowy., tj. dotychczas wykonan}'ch i odebranych prac.

c)Wykonawca nie przystapil do robot, przerwal lub zaniechai ich realizacji, tj. w sposob nieprzenvany nie
realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot. Stwierdzenie takiego opoznienia zostanie dokonane
na pisrnie przez Inwestora Zast^pczego,

d) Wykonawca uporczywie \v>'konuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja_ projektow^.
1 specyfikacja_ techniczna_ wykonania i odbioru robot lub umow% nie reaguje na interwencje Inwestora
Zast^pczego, dotycza_ce poprawek i zmian sposobu wykonania danych robot lub przedmiot umowy jest
wykonywany przez osoby nie posiadaja_ce wymaganych uprawnien co potwierdza Inwestor Zast^pczy
stosownym wpisem do dziennika budowy; odstajjienie w takim przypadku powinno bye poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inwestora Zaste_pczego,

e) rozpocz^cia likwidacji Wykonawcy,, w}'danie nakazu zaj^cia majatku Wykonawcy,
f) stwierdzone w trakcie odbioru wad}' nie kwaliflkuja^ si^ do usuni^cia i uniemozliwiaja^ uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
g) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poz., pomimo uwag i wnioskow Nadzoru Inwestorskiego,
h) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikaja_cych z umowy na rzecz osob trzecich bez zgody

Zamawiajacego.
i)Koniecznosci wielokrotnego dokonywania ' bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego

podwykonawcom lub dalsz3'm podwykonawcom, o ktotych mowa w § 13 ust. 12 a) lub koniecznosc
dokonania be2posrednich zapJat na sum? wiejksza_ niz 5% wartosci umow>' w sprawie zamowienia
publicznego.

2.Odstajjienie od umowy nastejmje z chwila_pisemnego zawiadoniienia ze wskazaniem przyczyn odstapienia
od umowy. Wykonawca wspolnie z Zamawiaja^cym i Inwestorem Zast^pczym sporzajiza protokoi
inwentaiyzacji wykonanych robot wedhig daty odstajiienia od umowy. Strony wspolnie ustala_ sposob
zabezpieczenia przenvanych robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynnosci
zabezpieczajq_cych poniesie Wykonawca.

3. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane w s^uacji przewidzianej w pkt. 2 nastapi na podstawie
sporzadzonego wyliczenia przez Wykonawcy sprawdzonego przez Inwestora Zast^pczego
i zatvvierdzonego przez Zamawiajacego. W rozliczeniu zostana_ przyj^te wartosci z kosztorysu ofertowego
za prawidlowo \\ykonane roboty potwierdzone w protokole odbioru zaawansowania robot, pomniejszone
o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie r^kojrni i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.



4.W przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciazony zostanie
'Wykonawca, z ktorym rozwiazano umowe. poprzez odstajnenie, wykorzystujac rowniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie
w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote^ ziotych,
wformie:

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Z kwoty o ktorej mowa w ust.l niniejszego § Zamawiajapy:

a) zwolni 70 % w teiminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z fytuhi re_kojmi za wady, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uprywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie w pieniadzu:
a) wykonawca wniesie najpozniej w dniu zawarcia umowy, przekazuja_c na konto bankowe
Zamawiaja_cego: ;;,..-....,;,;..,., .z dopiskiem ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Nr " i potwierdzi wniesienie zabezpieczenia w chwili zawarcia umowy dowodem
przelewu,
b) Zamawiajacy wyraza zgod§ na:

• wpiat£ najpozniej w dniu zawarcia umowy co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia,
• pozostale 70% kwoty zabezpieczenia zostanie potra_cane w peinej wysokosci wynagrodzenia

z kolejnych faktur za wykonanie elementow robot.
c) zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz

z odsetkami wynikajaeymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowy\vane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni^dzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wnoszonego w innej forrnie niz gotowkowej, Wykonawca jest
zobowiazany jest ztozyc w dniu zawarcia umowy:
a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w v^sokosci kwoty o ktorej mowa w ust. 1

zwaznoscia_ do 30 dnia wla_cznie liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. do dnia (dokladny termin zostanie ^vyliczony z
chwilq wyznaczenia datypodpisania umawy - wg. plcmowanego terminu ma] 2019 r.)

b) zlozyc zabezpieczenie roszczen z tyturu r^kojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty o ktorej mowa
w ust. 1, na dzien odbioru koiicowego potwierdzajajsego wykonanie przedmiotu zamowienia
z waznoscia_ do 15 'dnia po uprywie okresu r^kojmi za wady, tj. do dnia

(dokladny termin zostanie wyliczony z ch\vilq_ wyznaczenia daty podpisania
umowy - wg. planowanego terminu maj 2024 r.)}

lub
dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania zawieraja_cy klauzul^ dotycza^ca^ zarowno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z rytuoi rekojmi za wady,

c) w przypadku nie ztozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie - Zamawiajacy
powyzsza_kwot^ potraci z faktury wykonawcy.

d) Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie 7 dni przed uplywem waznosci okresu obejmuja^cego zabezpieczenie
i przedlozenia Zamawiajapemu w tym teraiinie wznowionego dokumentu zabezpieczenia. Obowiazek
ten dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiaze si? z obowiazku terminowego \v^'konania
przedmiotu zamowienia, ktory jednoczesnie spowoduje zmiany terminow waznosci dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady
okreslone w pkt. a) i b).

§18
Zmiany umowy

Zamawiajapy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosc
dokonywania zmian w tresci zawartej umo\v>' w stosunku do tresci oferty oraz okresla szczegotowe warunki
zmian w zakresie:
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1. Zmiany terminu ivykonania przedmiotu zamowienla w przypadku:
a) dziaknia sify wyzszej - ,,stfa wyzsza" oznacza wydarzenia zewn?trzne, nieprzewidywalne,

nieoczekiwane f poza kontrol% stron niniejszej umowy, wyst?pujaj:e po podpisaniu umowy,
apowodujace niemozliwosc realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona moze
powotac si? na zaistnienie sify wyzszej tylko wtedy, gdy poinfonnuje w formie pisemnej drugq. strong
w ciagu 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia,

b) wystapienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co wpfynie na
realizacj^ zamowienia i spowoduje koniecznos'c dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow,

c) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkow atmosferycznych rrwaja_cych
powyzej 7 dni. a w szczegolnosci: intensywnych opadow deszczu i niskich temperatur,
uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym
Wykonawca moze powohtc si? na zaistnienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiaja_cego w ci^gu 3 dni od dnia ich zaistnienia pod
warunkiem, iz nie mozna byto ich przewidziec.

d) braku mozliwosci realizacji swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie leza_cych po stronie
Wykonawcy, a w szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego
lub koniecznosci usunie_cia bl?dow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub
uzyskania zmiany pozwolenia na budow?, jezeli przepisy prawa tego wyrnagajaj

e)z; powodu wystapienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy
przez doswiadczonego wykonawc^

f) wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych uzgodnieri, zez\volen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce..

Fakty powyzsze niuszq. bye zgioszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.
Strony ustala_no\\ termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) ograniczenia lub rezygnacji z cz^sci umownego zakresu robot z przyczyn technicznych,

technologicznych, organizacyjnych lub administracyjnych, ktore ujawniry si? dopiero na etapie
realizacji robot. Strony ustalq. wartosc robot na podstawie danych \vyceny elementow z kosztorysu
ofertowego, ktora naste_pnie zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

b) zaistnienia sytuacji powoduja^cej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robot lub materiaMw
zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej z uwagi na: postep technologiczny,
obnizenie kosztow eksploatacji, wzrost wydajnosci urza^dzenia, popraw? flmkcjonalnosci - zamienne
zakresy robot lub niateriary zostana^ ustalone przed ich realizacji w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich wartosc zostanie okreslona w oparciu o sporzajdzony
przez Wykonawcy kosztoiy's zamienny. Wykonawca do sporzadzenia kosztoo'su zamiennego przyjmie
identyczne czynniki cenotworcze, jakie okreslil w kosztorysie ofertowym lub w przypadku
brakuja_cych cen czynnikow cenotworczych w kosztoiysie ofertow>'m, brakuja_ce ceny zostana_przyj§te
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za kwarta} poprzedzajacy wprowadzenie zmiany do
umowy. Wycena powyzsza zastapi wycen? danej pozycji okreslonej w kosztorysie ofertowym,

c) zmiany stawki podatku od towarow i using,
d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu
za prac?,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladaki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany okreslone w pkt. c), d), e) b?da_ miaty wply\ na koszty wykonania zamowienia przez

wykonawce_. Zgloszenie wraz z uzasadnieniem b?dzie podlegalo weryfikacji przez Zamawiaja_cego.
f) w przypadku realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobj?tych zamowieniem podstawowym,

o ile stary si? niezb?dne do wykonania podstawowego przedmiotu zamowienia i zostana_ spemione
iqpznie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
Wykonawca do wyliczenia wartosci robot dodatkowych przyjmie czynniki cenotworcze wynikajaee
z kosztorysu ofertowego. W przypadku brakuja^cych cen czynnikow cenotworczych w kosztorysie
ofertowym, brakuja.ce ceny zostana^ prz}'j?te z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za kwartal
poprzedzaja_cy wprowadzenie zmiany do umowy .

Fakty powyzsze musz% bye zgtoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawce. i be_da_ podJegary
weryfikacji przez Inwestora Zaste_pczego oraz zat\vierdzeniu przez Zamawiajacego. Zmiana wynagrodzenia
umownego wymaga podpisania przez strony aneksu.



3. Zmiany lub zaste_pstwa osoby/osob sprawuj^cych funkcje, kierownika robot, kierownika budowy, na inne
posiadaj^ce co najmniej taka_ sama^ wiedze., kwalifikacje i doswiadczenie opisane przez Wykonawce,
wofercie, z zachowaniem wymogow dotycza_cych zatrudniania na podstawie umowy o prac§.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub
zast^pstwie wymienionych osob na co najmniej 7 dni przed rozpocz§ciem pracy przez nowa^osob? i do
uzyskania zgody Zamawiajacego. Zamawiaja_cy wyrazi zgode, tylko wowczas gdy proponowana osoba
be,dzie posiadala doswiadczenie minimum rowne (nie gorsze) doswiadczeniu osoby wskazanej w ofercie.
Zmiana nie wymaga formy aneksu.

4. W przypadku zmiany inspektorow nadzoru Zamawiajajsy poinformuje niezwlocznie na pismie o tym
fakcie Wykonawc§ i wskaze osoby sprawuja.ee z jego strony formalny nadzor inwestorski. Zmiana nie
wymaga formy aneksu.

5. Zmiany (modyfikacja) zlozonych w poste_powaniu deklaracji odnosnie do podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawcow,
b) rezygnacje, z podwykonawcow,
c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
d) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w poste_powaniu

zadnej cz^sci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa (art. 36b ust. 1),
Zrniana nie wymaga formy aneksu.

§19
Postanowienia dodatkowe

1.Strony zgodnie oswiadczaja^ ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja_ charakter
poufhy i nie moga_byc udoste_pnione osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego w
zakresie, ktory jest niezb^dny do prawidtowego wykonania przedmiotu umo\vy. Zakaz ten nie dotyczy
informacji udzielanych organom kdntroli fmansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
prowadzonych przez nie postepowan oraz informacji, do ktorych przekazania uprawnia ustawa z dnia
06 wrzesnia2001r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze 2m.).

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si? z zakresem robot, a takze uzyskai wyczerpuja_ce informacje
o warunkach istnieja_cych na terenie nieruchomosci, na ktorej maja_ bye wykonane roboty. Oswiadcza, ze
otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczna_ ocene_ zakresu robot, warunk6w i czasu koniecznego
do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

3. Nieuwzgl^dnienie przez Wykonawce_ robot, ktore mozna bylo przewidziec, obciaza \vyJacznie
Wykonawc?, ktory nie moze z tytuhi ewentualnego zwiejtszenia ilosci robot roscic sobie zadnych pretensji
do Zamawiaja_cego i zajiac zwi^kszenia wynagrodzenia.

5. Wykonawcy nie przysiuguja_ zadne roszczenia z tytuhi niedoszacowania naleznosci za wykonanie robot,
aw szczegolnosci W§dow rachunkowych, czy nieuwzgl^dnienia ktoregokolwiek elementu robot,
be.da_cego w dokumentacji lub tez brakuja_cego w dokumentacji, ale niezb^dnego do prawidlowego
i zgodnego z wiedza_ budowlana. wykonania robot.

§20
Postanowienia koricowe

l.W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja_ przepisy Kodeksu cywilnego,
usta\v}' Prawo budowlane i przepisy \vykonawcze do niej, a takze ustawa Prawo zamowien publicznych
oraz inne powszechnie obowiazuja_ce przepisy prawa.

2. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci w\,'nikaja_cych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, w tym takze w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy
(Art. 509K.C.)

3.Strony ustalaja^ ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwiazana z realizacja_ niniejszej
umowy b^dzie wyla_cznie w jezyku polskim.

4.Ewentualne spory wynikaja^ce z wykonania niniejszej umowy be.da_ rozstrzygane przez sa.d wlasciwy dla
siedziby Zamawiaj%cego.

5.Umowa zostala sporzajdzona w czterech jednobrzmia_cych egzemplarzach, po dwie dla kazdej ze stron.



§21
Wykaz zat^cznikow

Integralna^cz^sc umowy stanowi%:
Zatajsznik nr 1 ~ Oferta Wykonawcy
Zala_cznik nr 2 - Kosztorys ofertowy w celu ewentualnego skorzystania z zapisow § 18 ust 2 a), b)
Zala_cznik nr 3 - Specyflkacja Istotnych Warunk6w Zamowienia z zai^cznikami
Zalacznik nr 4 — Kopia dokumentu potwierdzaj\cego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umovv'y
ZaJajsznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-fmansowy
Zaia^cznik nr 6 — Wzor karty gwarancyjnej
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