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Załącznik Nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……..
zawarta w dniu ................................ roku w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 291 022 46 77, REGON: 450669884
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Burmistrza Stawisk – Krzysztofa Rafałowskiego, Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski - Iwony Ofman
a:
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. .........................................
2. .........................................
o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo –
Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie” - metodą zaprojektuj - wybuduj
zgodnie:
a) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
b) z Programem funkcjonalno - użytkowym
c) z ofertą Wykonawcy
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót związanych
z przebudową drogi powiatowej nr 1857B relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo –
Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej nr 104572B w Ignacewie oraz oddanie do
użytkowania przedmiotowej drogi na odcinku od km 0+000 do km 6+250 odcinek długości 6250
m. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:
1) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na
realizację robót związanych z przebudowa drogi powiatowej o długości 3500m. oraz
przebudowa drogi gminnej na długości 250 m.
2) ETAP II – wykonanie robót związanych z przebudową drogi powiatowej o długości 2500 m.
Zamówienie obejmuje między innymi:
 wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno –
użytkowego PFU (wszelkie uzgodnienia, decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia leżą po stronie Wykonawcy) wraz z przedmiarami i kosztorysem,
 przekazanie kompletu dokumentacji projektowej Zamawiającemu w celu dokonania
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
 wykonanie robót budowlanych,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Zamówienie obejmuje ponadto:
 zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami
bhp oraz ppoż.,
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zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z
zarządcami tych dróg,
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym w między innymi inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, kosztorysu powykonawczego,
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
Zamówienie jest przedmiotem umowy o dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i
drogi gminnej w Ignacewie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałania

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii.
§2
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:
Netto:
…............................... zł
Podatek VAT:
…............................... zł
Brutto:
…............................... zł
słownie brutto:.....................................................................................................................................
w tym:
a) prace projektowe - …................................ zł brutto
b) roboty budowlane - …............................... zł brutto
2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do
prawidłowego wykonania umowy.
§3

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
1. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania poszczególnych
elementów zamówienia. Przedmiotem odbioru częściowego będzie: wykonanie prac projektowych
(wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji) oraz wykonanie robót budowlanych.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury,
wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą
przedmiotem odbioru częściowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu
bankowego.
3. Faktury VAT/ rachunki za wykonanie powyższych czynności należy wystawić według
następującego wzoru:
Nabywca:

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
NIP: 291 022 46 77

Odbiorca/Adresat:

Urząd Miejski w Stawiskach
Plac wolności 13/15
18-520 Stawiski
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§4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ, w Programie funkcjonalno - użytkowym i obowiązującymi w tej mierze
przepisami.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:
ETAP I – realizacja etapu I na odcinku od km 0+000 do km 3+750 – do 31.05.2018r.
ETAP II - realizacja etapu II na odcinku od km 3+750 do km 6+250– do 31.05.2019r.
3. Termin przekazania placu budowy nastąpi w terminie – 7 dni od daty otrzymania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę.
§5
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację
powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji wierzytelności.
4. 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.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§6
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione
w Programie funkcjonalno - użytkowym są wystarczające do opracowania dokumentacji
projektowej, tj. projektu budowlanego i wykonawczego, który będzie podstawą wykonania robót
budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami
i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu wykonawczego.
Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot
umowy z nowych materiałów własnych, o których mowa w Programie funkcjonalno - użytkowym
oraz dokumentacji projektowej.
Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym
w specyfikacji technicznych, Programie funkcjonalno - użytkowym, dokumentacji projektowej.
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań,
o których mowa w ust. 4.
Wykonawca zobowiązany jest przed wybudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4,
uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie stosowania tych
materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane
i dokumentacją projektową.
§7
REALIZACJA

1. Dokumentacja projektowa:
1) Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektryczne
w ilości określonej w Programie funkcjonalno - użytkowym.
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2) Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie z Programem funkcjonalno
- użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą,
będącymi integralną częścią umowy, a także zgodnie z Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej.
3) Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
i sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz będzie zgodna z przepisami obowiązującymi na
dzień wydania dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
1) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
2) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST.
3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje
techniczne, obowiązujące warunki techniczne, normy oraz zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4) Kontrola jakości materiałów i robót.
5) Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy.
6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót.
7) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
8) Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robót
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie
określonym w SST.
9) Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
10) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.
11) Na własny koszt opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu.
12) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli z przepisów wynika taka
potrzeba.
13) Na własny koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
§8
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:_____________________________
_______________________________________________________________________________
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
§9
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:____________________________________
_______________________________________________________________________________
oraz kierowników robót: ___________________________________________________________
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

§ 10
ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór
ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach
określonych w SST.
Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po
upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o których mowa w § 14 niniejszej umowy.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej,
wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach,
c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne
z zapisami ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11
KONTROLA
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez wykonawcę.
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§ 12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień przerwy,
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie
z procedurą określoną w § 5 – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1
umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

1.
2.

3.
4.

§ 13
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …........................
miesięcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …................................PLN (słownie
złotych:................................................................................................................................).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie…............................................................................................................
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego
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zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (gwarancji jakości).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi (gwarancji
jakości).
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
b) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit. c Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
b) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte materiały, konstrukcje lub urządzenia zakupionych
przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w pkt 2 lit. b, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,
c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty
odstąpienia od umowy.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 16
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że
wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby oddelegowane
do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców),
których zakres został przez Zamawiającego określony w SIWZ i których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.
W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę,
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykazu,
o którym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje
poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane dot. osób,
o których mowa w zdaniu powyżej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy, Zamawiający
wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego
oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:
1) Nie złożenia w przewidzianym terminie wykazu, o którym mowa w ust. 2 – w wysokości 2.000
zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu).
2) Nie złożenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o którym mowa w ust. 3
– w wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu).
3) Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może
być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas
następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
4) Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewymienionych
w wykazie, o którym mowa w § 16 ust. 2 lub ust. 3 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli
Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona
w wykazie o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3).
5) Nie wydania przez kierownika budowy w wypadku określonym w ust. 4 zakazu wykonywania
przez osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia – w wysokości 500 zł.
6) Nie złożenia przez Wykonawcę w wypadku określonym w ust. 4 pisemnego oświadczenia
wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiającego – w wysokości 500 zł.
W przypadku powtórnego zaistnienia którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 5,
Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, przysługuje prawo odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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1.

2.
3.
4.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:
_________________________

Zamawiający:
_________________________
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski:

Oświadczam, iż akceptuję warunki umowy
załączonej do SIWZ i nie wnoszę do niej uwag.

......................................., dn. ............................

…..........................................................................
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka
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