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Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR
UMOWA NR 27/ZAM/2019
zawarta w dniu ............................ 2019 r. w Słupsku pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112,
76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-56-23, z kapitałem zakładowym w wysokości
16.922.196,00 zł, reprezentowaną przez:
Elżbietę Rokitę - Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. .......................................................................................................................................................................
..................................................................................................., reprezentowanym przez:
.......................................................
zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.

4.
5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa istniejącego budynku
warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”.
Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z najwyższą starannością z warunkami umówionych robót budowlanych,
2) zapoznał się z otrzymaną dokumentacją i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag,
3) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół fachowców oraz doświadczenie do
wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju robotach i posiada
niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowych inwestycji,
4) zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i całość robót wykona zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy z należytą starannością, Dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi przepisami
prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; w szczególności roboty prowadził będzie
w sposób gwarantujący wysoką jakość i terminowość realizacji, spełnienie warunków i wymagań
określonych w SIWZ.
Integralną częścią umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane
w języku polskim.
Terminy określone w umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określone są zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
cywilny.
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§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa
istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Bierkowie”.
Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowana na zlecenie Zamawiającego przez
Usługi Projektowe - INTER PROJEKT, ul. Kilińskiego 8/2A, 76-200 Słupsk.
Roboty zamienne i dodatkowe:
1) Wykonawca po wydaniu pisemnej zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) do wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych
w dokumentacjach projektowych,
b) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót lub pominięcia jakiejś roboty,
c) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporządza protokół konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia.
Inspektor nadzoru sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu
o ceny jednostkowe obowiązujące dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskaźniki kosztowe
(tj. stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) przedstawione
w kosztorysie ofertowym. Ceny ewentualnych materiałów zamiennych zostaną ustalone na
poziomie średnich cen w oparciu o aktualne publikacje Ośrodka Wdrożeń EkonomicznoOrganizacyjnych „SEKOCENBUD” dla województwa pomorskiego dla okresu, którego zmiana
dotyczy. Protokół konieczności po analizie zatwierdza Zamawiający.
3) Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej niniejszą
umową wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
§ 3.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,
2) posiadanie przez pracowników Wykonawcy wszystkich wymaganych prawem uprawnień
i ubezpieczeń,
3) zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, także pozostałych niezbędnych
elementów placu budowy - we własnym zakresie, a także zainstalowania na własny koszt liczników
wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót oraz zorganizuje własne zaplecze socjalne dla
pracowników,
4) zabezpieczenie całego terenu podczas prowadzenia robót,
5) utrzymanie terenu budowy w trakcie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz składowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych,
zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcie ich
z terenu budowy,
6) przekazywanie inspektorowi nadzoru informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
7) zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu
technologicznego,
8) przedłożenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów zakupu i gwarancji, na jego wezwanie,
9) zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji
zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów
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(atesty, aprobaty, certyfikaty itp.) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających
oraz przy odbiorze końcowym całości robót,
10) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,
11) Wykonawca przedłoży nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy - kosztorys ofertowy.
Kalkulacja ceny ryczałtowej w postaci kosztorysu ofertowego jest podstawą do pomniejszenia
wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót
zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie.
2.

3.
4.

5.

6.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia,
2) organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom
określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi
zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie
naruszał interesów osób trzecich,
3) materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
4) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją umowy; na
Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy
przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i na własny koszt,
5) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót,
6) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu
przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę
należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
7) za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót, jak również za wszelkie zdarzenia
powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca,
8) całość robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy
prawne i normy branżowe,
9) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązany jest postępować z należytą starannością
mając na uwadze miejsce i charakter robót.
10) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnych
przeszkodach w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji,
o której stanowi § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Zawiadomienie powinno być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektów Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.
Wykonawca, w przypadku zgłoszenia wykonywania części robót przez podwykonawców,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracowników podwykonawcy w sposób umożliwiający
identyfikację tego podmiotu na placu budowy.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia na piśmie Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ).
Zagadnienia sposobu wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną omówione przy przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiającego.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz 1 egzemplarza dokumentacji
budowlanej określającej umówione roboty budowlane wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych,
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2) zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy poprzez ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie,
4) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prawidłowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy.
§ 4.
TERMIN REALIZACJI
1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2019 r.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie nie dłuższym niż
7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
§ 5.
OSOBY UPOWAŻNIONE

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Kazimierz Zaborowski, numer
uprawnień UAN 8346/308/90, numer tel. 725 223 226 .
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych i zamiennych.
Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu podejmuje wyłącznie
Zamawiający.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................ posiadającego
uprawnienia budowlane nr ...................................... wydane w dniu ………………………………………………… .
§ 6.
PODWYKONAWSTWO

1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres przedmiotu umowy: …………………………… .
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania
podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, z których pomocą
realizuje niniejszą umowę.
Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać, w szczególności zapisy
w zakresie:
1) przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który musi być określony na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
2) wysokości wynagrodzenia nie przekraczającego kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego
złożonego przez Wykonawcę,
3) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4) okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5) przedkładania przez podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

i dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
6) zastrzeżenie rozliczania podatku VAT na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, w tym art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgłasza
w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do jej zapisów.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi
w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, oraz jej zmiany (aneksu) nie zgłosi
w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę (aneks).
Umowy o podwykonawstwo mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i usługi wykonane przez
podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa
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19.

20.

w ust. 14 niniejszego paragrafu i naliczy kary umowne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
Wykonawca w przypadku zgłoszenia wykonywania części robót/prac przez podwykonawców,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracowników przez podwykonawców w sposób umożliwiający
identyfikację tych podmiotów na placu budowy.
§ 7.
WYNAGRODZENIE

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi w wysokości: .................................. zł (słownie:
.................. zł …/100), w tym wartość netto: ................ zł i podatek VAT ............................... zł.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje łączną wartość robót i innych świadczeń, niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi oraz jest niezmienne w toku realizacji
umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie
powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
Wynagrodzenie ryczałtowe może być pomniejszone w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy
wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie lub w przypadku
obniżenia stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy. W przypadku obniżenia stawki
podatku VAT kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce
obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.
Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na podmioty trzecie.
§ 8.
ROZLICZENIE

1.

2.

3.

4.
5.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie protokołu
odbioru końcowego. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego.
W przypadku realizacji robót za pomocą podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą kserokopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Ponadto, Wykonawca dołączy protokół odbioru robót
wykonanych przez podwykonawcę oraz kserokopię faktury uwzględniającą zakres wykonanych przez
podwykonawcę robót oraz należne mu wynagrodzenie. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę tych
dokumentów, nie biegnie termin zapłaty faktury, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku nie korzystania z podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.
Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:
...........................................................................
Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, wynikającego z faktury VAT, jeżeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatów zgodności z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiały
i urządzenia. Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 9.
KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót budowlanych bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdych robót budowlanych zanikających, lub które ulegają zakryciu.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:
1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające lub
ulegające zakryciu oraz dokonać wpisu do dziennika budowy,
2) odbioru dokonuje inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
3) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt 1 lub dokonania zakrycia
tych robót przed ich odbiorem, zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów
kontrolnych niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego; koszt
i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość umówionych robót.
Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,
2) o terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale
których wykonał przedmiot umowy,
3) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,
4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad,
5) na dzień odbioru Wykonawca przedłoży oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
obiektu budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną i z wymogami Zamawiającego, określonymi
w SIWZ wraz z jej załącznikami, protokoły prób i sprawdzeń oraz dokumenty określone w SIWZ
i niniejszej umowie.
Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji jakości.
Odbiór gwarancyjny odbędzie się na następujących zasadach:
1) Zamawiający wyznacza termin gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości, a także na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych
w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
2) Strony postanawiają, że z czynności odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół odbioru
gwarancyjnego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony
postanowią inaczej.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.
§ 10.
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

1.
2.

Wykonawca robót odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót
objętych umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc
od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze
wad, od protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

*

W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych
robót oraz wyznaczy termin przeglądu przed upływem terminu rękojmi za wady (przegląd
pogwarancyjny).
W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze końcowym robót.
W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia
wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.
W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych w trakcie przeglądów wad,
Zamawiający ma prawo do zlecania zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a kosztami
wykonania robót obciążony zostanie Wykonawca.
W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę
zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy
kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.
Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi …..… miesięcy*, licząc od daty odbioru
końcowego robót lub protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad określonych przy odbiorze
końcowym, obejmującej roboty zrealizowane oraz konserwację i naprawy urządzeń, przy czym okres
gwarancji na urządzenia będzie odpowiadał co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów
i liczony będzie również od daty odbioru całości zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad robót ujawnionych w okresie gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia, na piśmie, Zamawiającego o usunięciu wad.
Zamawiający na tym etapie postępowania nie może określić okresu gwarancji, ponieważ stanowi on kryterium oceny ofert.
Zatem to Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wskaże okres na jaki udziela gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

§ 11.
KARY UMOWNE
1.
2.

Obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia,
kiedy przedmiot zamówienia powinien być wykonany,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji
w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za roboty (których
wady dotyczą), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Strony na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonywania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
4) za wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego czynności zastrzeżonych
dla kierownika budowy/robót - w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek,
5) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc
od terminu zapłaty ustalonego w umowie, do dnia zapłaty wynagrodzenia,
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminów
ustalonych w § 6 ust. 10 niniejszej umowy, do dnia jej przedłożenia,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
300,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,
9) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż
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3.
4.
5.

6.

7.

Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
taki przypadek.
Zamawiający potrąci należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża na to
zgodę.
Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - za wyjątkiem przypadków
zawartych w postanowieniach § 13 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwłoki w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego
w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami
umownymi.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 12.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, w szczególności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy bez prawa naliczania kar umownych
i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy,
2) jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób
przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy swój byt prawny,
3) jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
5) w wypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu
umowy,
6) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.
Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot za wykonaną część umowy rekompensaty za wszelkie
poniesione straty lub szkody.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany
jest do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
W wypadku odstąpienia od umowy, którejkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
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która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 13.
ZMIANY UMOWY
1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany
umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia
w przypadku:
a) o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa
opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożności realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych, w takim przypadku przesunięcie terminu
realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi
okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający
rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie
mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy
i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku
przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa
opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b) warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologią wykonania danych robót określoną w dokumentacji projektowej
lub kartach technicznych materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego; w takim
przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa
opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
c) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT,
4) osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru, jak
i po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy,
5) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców lub
konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.
W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian
w przedmiotowej umowie.
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14.
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ROSZCZENIA I SPORY
1.
2.
3.
4.
5.

W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia
spraw lub problemów – strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
7 dni od chwili ich zgłoszenia.
Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15.
ROZWIĄZANIE UMOWY

1.
2.

3.

Za zgodą Stron umowa na mocy porozumienia może być rozwiązana w każdym czasie.
W wypadku rozwiązania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony
zobowiązane są do tego, aby:
1) w terminie 7 dni przed datą rozwiązania umowy na mocy porozumienia, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego ustalił zakres i termin zakończenia prac, które są w toku,
2) Wykonawca zabezpieczył przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
która wypowiedziała umowę.
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania
przez Wykonawcę warunków umowy.
§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umowy, prowadzeniem
korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112,
76-200 Słupsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000050232, NIP 839-000-56-23.
2) Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy.
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f w okresie
przewidzianym na dochodzenie roszczeń z w/w umowy.
4) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku.
5) Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy.
6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów
dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania
umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
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7)

Osoba podająca dane osobowe posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres
wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9) Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

1.

2.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
i akty prawne wydane na podstawie ww. ustaw, a także polskie normy, normy branżowe przenoszące
europejskie normy zharmonizowane.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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