UMOWA NR ................................../2014
zawarta w Łodzi, w dniu …………………….. pomiędzy:
…………………………………………………………………… reprezentowanym

przez:

1. ……………………… - ……………………………………….
2. ……………………… - ……………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a : ……………………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści.
§1
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na

Budowie placu zabaw przy
Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Maratońska 47B w ramach
programu „Radosna Szkoła” .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy obejmującym nw. opracowania:
- opis przedmiotu zamówienia
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- Przedmiar
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
1.

obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej,
naleŜytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą
organizacją robót,
2. dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i SIWZ, której kserokopia
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt
dostarczy je na teren budowy.
2. Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania fabrycznie
nowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych
z dokumentacją techniczną oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki
bezpieczeństwa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w formie
pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi
i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.
4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z inspektorem nadzoru wymagają formy
pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
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5. Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim
w trakcie realizacji umowy.
§4
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca
składowania odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia
prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na
zasadach ogólnych.
2. Wykonawca na bieŜąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania
prac budowlanych.
3.
Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze
i materiały w sposób nie powodujący kolizji.
4. Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody
i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuŜycia wody i energii
oraz będzie ponosił koszty zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie, moŜliwości dostępu
do terenów, jezdni i chodników połoŜonych w pobliŜu terenu budowy, jeŜeli jest to
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia opłat i
kosztów z tytułu ich zajęcia, a takŜe wykonania oraz bieŜącego utrzymania dróg
zewnętrznych wokół terenu budowy.
6. Wykonawca winien utrzymywać teren robót w stanie uporządkowanym
i przeznaczyć go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w umowie.
7. Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy
w sposób, jak najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników obiektu, umoŜliwiający prawidłowe
ich funkcjonowanie.
8. Roboty budowlane będą prowadzone w trakcie roku szkolnego, dlatego Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania robót wewnątrz budynku w godzinach popołudniowych
lub po godzinach lekcyjnych. Realizacja robót w innych godzinach wymaga uzgodnienia
z dyrektorem placówki.
9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót zabezpieczy wyposaŜenie pomieszczeń (między
innymi meble i sprzęt komputerowy) przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia pokryje związane z tym koszty.
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót
i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty,
aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje uŜytkowania i obsługi
wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne).
12. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w ilości – 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD
w systemie PDF i przekaŜe je zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru
końcowego.
13. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia zbędnych
odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m.in. powstały materiał
rozbiórkowy) poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów
odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21).
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§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych
w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń usytuowanych na terenie
budowy, takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia wskazanych
powyŜej urządzeń.
3. JeŜeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii,
usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
4. JeŜeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyŜszych postanowień Zamawiający zleci
usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę.
§6
1. Wykonawca wykona badania, próby i rozruchy, jak równieŜ dokona odkrywek
w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających.
§7
1.Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru robót.
2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót jest faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty
odbiorowe niezbędne do zawiadomienia organu o zakończeniu robót budowlanych.
4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i uŜytkownika obiektu.
6. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia
określa protokół odbioru.
8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego
terminu zakończenia robót.
9. JeŜeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole
Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy.
10. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego,
który podpisują strony umowy.
11. JeŜeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy
protokół, o którym mowa w ust. 6, jest protokołem końcowym.
12. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania umowy.
13. Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót
ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie trzech dni.
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§8
Strony ustalają, Ŝe brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy
stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego
odpowiedzialności z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy. ZastrzeŜenia zgłoszone przez
Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy
do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do Ŝądania przez Wykonawcę przesunięcia
terminu zakończenia robót.
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe na kwotę brutto: ……….PLN (słownie złotych: ………….. 00/100), w tym:
netto: ……….PLN, podatek VAT ……. PLN - …..%), zgodnie z kserokopią formularza
ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 3do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym równieŜ koszty prac pomocniczych
niezbędnych do wykonania zakresu umownego.
3. Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie
faktur
wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w § 1
4. Postawę do wystawienia faktur będzie stanowił protokół odbioru końcowego wykonanych
robót (bezusterkowy).
5. KaŜdorazowo treść tytułu płatności opisana w fakturze będzie uzgadniana
z Zamawiającym.
6. NaleŜności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
8. W fakturach wystawionych na Zamawiającego przez Wykonawcę naleŜy
jako płatnika podać:
………………….
Faktury naleŜy dostarczyć na adres:
………………………………….
§ 11
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy, do dnia ………….. 2014 r.
2. Teren budowy Zamawiający przekaŜe w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 12
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………..
3. Kierownik budowy będzie działał w granicach umocowania określonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).
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4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
uprawnienia budowlane kierownika budowy.
5. Zamawiający ma prawo Ŝądać zmian kierownictwa budowy, pracowników,
o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych Ŝądań.
§ 13
1. W razie niewykonania bądź nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1– w wysokości
0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 umowy , za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie
gwarancji lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w § 1– w wysokości 0,3%
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 9 umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,
c) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn
dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto
określonego w § 9 ust. 1,
d) w przypadku nie przedłoŜenia dowodu przedłuŜenia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania zamówienia w trybie § 18 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za
kaŜdy dzień opóźnienia.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w
§9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 14 ust.
1 pkt a) niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
i przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę.
§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności
w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania
części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym
upływie terminu wskazanego w wezwaniu,
c) zostanie złoŜony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację
przedsiębiorstwa Wykonawcy.
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2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, w terminie 30 dni od zdarzenia, będącego
podstawą do odstąpienia od umowy.
3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień
odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz
prac zabezpieczających.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zaleŜnych od Wykonawca
Zamawiający zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac
na poczet zastrzeŜonych w umowie kar pienięŜnych.
6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia.

§ 15
1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca moŜe zlecić Podwykonawcy/om wykonanie
części przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie do 60% jej wartosci.
2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia moŜe zmienić lub zrezygnować
z podwykonawcy. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. 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 przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie
późniejszym niŜ 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 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.
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5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaŜa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 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, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 5.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaŜa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50 000 zł.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy
niŜ 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 umowy.
11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleŜnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia
Wykonawcę, o moŜliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający moŜe:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo
b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się naleŜy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność
takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez zamawiającego.
19. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości: 1% naleŜnego
wynagrodzenia brutto podwykonawcy,
b) nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 9,
c) nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 9,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 .

§ 16
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiany terminu jej realizacji, w nw. przypadkach:
•

na skutek działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w
stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki
uniemoŜliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemoŜliwiających prowadzenie robót
(np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniŜej -5oC),

•

w przypadku technicznego, technologicznego i organizacyjnego braku moŜliwości
wykonywania określonych prac w danym okresie roku

•
b)

na skutek ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia
wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
zmiany osób personelu kierowniczego wskazanych przez Wykonawcę,
na wniosek Wykonawcy, potwierdzony przez Inspektora.

2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a będzie, obustronnie podpisana
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, notatka słuŜbowa określająca wystąpienie
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu.
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3. W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. b,
Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje
wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby
wymagań SIWZ.
4. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
§ 17
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy
na okres trzydziestu sześciu miesięcy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
potwierdzającego udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

3.

Dokument, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego
najpóźniej w dniu odbioru końcowego (bez uwag).

4.

Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres
trzech lat.

5.

Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

6.

Szczegółowe zasady gwarancji jakości i rękojmi przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.

dokumentu

§ 18
1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniósł
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
(z podatkiem VAT) określonego w § 9, tj. w kwocie …………… zł (słownie:
………………… 00/100) w formie: ……………. Dowód wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
• 70 % wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego (bezusterkowego)
protokołu końcowego,
• 30 % wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie
później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.
3. W przypadku przedłuŜenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu
wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłuŜenia terminu waŜności
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niŜ pienięŜna, nie później niŜ 30 dni przed
upływem terminu waŜności zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datą obowiązywania waŜności
wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, nie przedłoŜy
Zamawiającemu dowodu jego przedłuŜenia na dalszy okres, Zamawiający
ma prawo zrealizować dotychczas obowiązujące zabezpieczenie. Środki uzyskane
z realizacji zabezpieczenia zostaną przekazane na konto bankowe Zamawiającego..
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Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostałą część Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz
z oprocentowaniem bankowym w terminie określonym w pkt. 3.
§ 19

1.

Wykonawca ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w kwocie 200000,00 złotych i dostarczył ją
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej umowy.

2. JeŜeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niŜ okres na jaki zawarto
umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niŜ
30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające
przedłuŜenie jej obowiązywania.
3. W razie nieprzedłuŜenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia
umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone
zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
o finansach publicznych.
§ 21
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony wyznaczają:
1)

………………….. - reprezentujący Wykonawcę,

2)

………………….. - reprezentująca Zamawiającego.
§ 23

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) kserokopia formularza ofertowego
2) kserokopia SIWZ,
3) warunki gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane
4) opis przedmiotu zamówienia i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych wymienione w § 2 ust. 2 umowy,
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5) Polisa OC,
6) Dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
§ 24
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do Umowy Nr ……………………………….. z dnia ………………………

Warunki gwarancji jakości i rękojmi
sporządzone w dniu …………………….
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1. Zamawiający: ………………………………………………… ….. w Łodzi z siedzibą ul.
………..,
………. Łódź
2. Wykonawca: ………………………….
3. Przedmiot umowy:
4. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na: Budowie placu zabaw przy Integracyjnej
Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Maratońska 47B w ramach programu „Radosna
Szkoła”

4. Data odbioru końcowego: ………………………..
5. Ogólne warunki gwarancji jakości.
1.1.

Wykonawca oświadcza, Ŝe objęty niniejszą kartą gwarancji i rękojmi przedmiot
gwarancji i rękojmi został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

1.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

1.3.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

1.4.

Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości i rękojmi po upływie
pierwszego roku, a następne po upływie kaŜdego roku. Z przeprowadzonego
przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią
ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

1.5.

Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady
stwierdzone w protokole z przeglądu oraz powstałe z jego winy wady wykonanych
robót ujawnione w okresie gwarancji jakości.

1.6.

JeŜeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezaleŜnie
od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad
innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający
będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

1.7.

Po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający wyznaczy termin
odbioru pogwarancyjnego.

1.8.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia
wady.

9.9.

Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemoŜliwia zgodne z obowiązującymi przepisami uŜytkowanie
urządzenia – do 1 dnia roboczego,
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron (jednakŜe nie dłuŜszym niŜ 14 dni) od chwili zawiadomienia.

9.10.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.11.

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuŜszego niŜ podanego w pkt 5.9. lit. b),
Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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9.12.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyŜszej,
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zuŜycia technicznego.

5.13.

W celu umoŜliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót do dnia
………………. r.

5.14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.15. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani
są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie osób reprezentujących strony,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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