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§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji
projektu pn.: „
”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym
do sporządzenia dokumentacji projektowej,
2) wykonanie dokumentacji projektowej, wystarczającej do uzyskania odpowiedniej decyzji
administracyjnej (decyzja o pozwoleniu na budowę) i uzyskanie tej decyzji umożliwiającej
wykonanie Przedmiotu umowy, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach wykonanej
dokumentacji,
3) wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych, umożliwiających wykonanie
Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót i STWiOR,
4) wykonanie Przedmiotu Zamówienia () w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową
oraz założenia
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca wykona projekt w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący integralną
część umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na
podstawie oględzin terenu budowy.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu
ryczałtowym.
Wykonawca oświadcza, że program funkcjonalno-użytkowy został mu wręczony jako materiał
pomocniczy oraz został przez niego zweryfikowany.

6. Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi
spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
7. UWAGA: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie szpitala Wykonawca powinien
tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenie robót, aby nie powodowało to
utrudnień funkcjonowania przychodni oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim
osób.

§2
1. Strony ustalają termin wykonania umowy do dnia ……………….. 2018 roku.
2. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy,
spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez
Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do
podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.
3. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na podstawie sporządzonej
dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn,
urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich
wykonania,
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych
do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć oraz zawierać ostateczne propozycje materiałów konstrukcyjnych,
wykończeniowych i rozwiązań wyposażenia technicznego oraz instalacyjnego, objętego
przedmiotem zamówienia (z podaniem pełnej nazwy, typu, producenta, parametrów, aprobat
technicznych i higienicznych zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z załączeniem kart
katalogowych) – zgodnych ze złożoną ofertą;
W przypadku zmiany materiałów, produktów, przewidzianych w dokumentacji Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru i Zamawiającego na dokonanie
zmiany.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną dotyczącą używanych materiałów.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą
atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych
materiałów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w zakresie dokumentacji:
1)
Dokumentację projektową wraz z uzyskaną odpowiednią decyzją administracyjną
/decyzja o pozwoleniu na budowę) – 3 egz. + wersja na nośniku elektronicznym

2) Wielobranżowe projekty wykonawcze, umożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia
(4 egz.).
3) STWiOR (2 egz.).
4) Dokumentację powykonawczą (2 egz.).
5) decyzje o pozwoleniu na użytkowanie / jeśli będzie wymagana/
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§4
Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji
niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za swoje działanie.
Wykonawca oświadcza, iż nabędzie najpóźniej na dzień przekazania Zamawiającemu opracowań
objętych przedmiotem Umowy, wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania przedmiotem
Umowy, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw
zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu poszczególnych dzieł objętych
przedmiotem umowy, wolnych od wad prawnych i wad fizycznych. Nabycie praw, o których
mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w zakresie umożliwiającym przeniesienie praw na
Zamawiającego w zakresie wynikającym z postanowień ust. 2 - 5.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), w tym
w szczególności:
1) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;
2) wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do sieci internet;
3) rozpowszechniania utworów;
4) przetwarzania w celu realizacji projektu inwestycyjnego;
5) wykorzystania w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na
jego realizację;
6) wykorzystywania w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w tym
promocyjnej i reklamowej.
Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, w szczególności wszelkich jego przeróbek
i adaptacji, tj. do wykonywania autorskich praw zależnych.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 i 4, nastąpi w ramach
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, z chwilą protokólarnego
bezusterkowego odbioru wykonanych prac oraz zapłaty przez Zamawiającego przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.
Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników elektronicznych, na których
utrwalono dany przedmiot umowy, bądź jakiekolwiek jego elementy, z chwilą odbioru

§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie Wykonawcy terenu robót niezwłocznie po zawarciu umowy;
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3. ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót;
4. powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru
o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania.
§6
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany
przedmiot umowy.
1) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji
papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji
robót budowlanych.
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić realizację przedmiotu umowy
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na
przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren
budowy, w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co
najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy;
3) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 3 dni roboczych
od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego
uwagi.
4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
5) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia
uwag w terminie 3 dni będzie uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
6) Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
7) Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron
umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót .
8) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
2. Przejęcie obowiązków kierownika budowy nałożonych przepisami ustawy Prawo budowlane.
3. Przejęcie terenu robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy;
4. Zabezpieczenie terenu robót oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza
budowy, wywozu nieczystości, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia
5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

6. Prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt oraz
przekazanie dokumentacji w tym zakresie wraz z końcowym protokołem odbioru przedmiotu
umowy;
7. Ustawienie oddzielnych kontenerów na odpady oraz ich wywiezienie na własny koszt;
8. Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o terminie zakończenia robót podlegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć lub wykonać niezbędne otwory
do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt;
9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy już
wykonanego przedmiotu umowy lub jego części lub innych znajdujących się na terenie budowy
elementów (obiektów) - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt;
10. Uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie
ustalonym na odbiór;
11. Zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości do
odbioru.
12. Przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu
budowy z elementów nieprzezroczystych, zabezpieczenie i oddzielenie terenu budowy od
czynnych obiektów w Przychodni na poszczególnych piętrach realizacji inwestycji, by w jak
największym stopniu zniwelować uciążliwości dla personelu i pacjentów korzystających
z Przychodni;
13. Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji i urządzeń;
14. Ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót branżowych;
15. Przekazanie terenu budowy nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej
i po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający wraz
z terenem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy;
16. Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg, chodników
w otoczeniu terenu budowy oraz inne niezbędne elementy współpracy.

§7
1. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego pełnić
będzie Inspektor nadzoru: ……………………………………………………………… .
2. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy
są:
a. Kierownik budowy - ...………………………………………………………
b. Kierownik robót branżowych - ..……………………………………………….…
3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2, może nastąpić wyłącznie na zasadach
i w trybie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych ust.
2, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji.

5.

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania
budową i/lub robotami elektrycznymi lub innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta danej specjalności i/lub kierownika budowy
i/lub
kierownika
robót
elektrycznych,
lub innej osoby będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby
wskazanej uprzednio na projektanta danej specjalności, kierownika budowy, kierownika robót
sanitarnych lub kierownika robót elektrycznych lub innej osoby.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych lub do kierowania budową
lub robotami sanitarnymi bądź robotami elektrycznymi, innej osoby niż wskazana w ofercie
Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2,
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do niniejszej Umowy.
§8
1. Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy. Termin rękojmi skończy
się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, tj. po upływie
… lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane prac budowlanych, stanowiące przedmiot
umowy, gwarancji jakości na okres nie mniej niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego
robót.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy tj. dźwig na okres
…….miesięcy tj nie krótszej niż przewiduje producent urządzenia , licząc od daty uruchomienia
i uzyskania pozwoleń UDT.
4. W okresie gwarancji i rękojmi w kosztach umowy Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny
w dacie odbioru końcowego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.
7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi………………………PLN (słownie: …………złotych) brutto,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie etapowo, po zrealizowaniu i odbiorze
przez Zamawiającego, poszczególnych etapów w szczególności
a/ wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie…………./zgodnie z ofertą
w terminie ………………dni od dnia uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę
b/ wykonanie robót objętych umową zgodnie z przedstawionym harmonogramem w terminach:
- za zakupione materiały i platformę dla niepełnosprawnych - ……..dni od doręczenia
zamawiającemu faktury VAT potwierdzającej zakup
c/ - za wykonane roboty - ………. Dni od otrzymania prawidłowo wystawionej końcowej
faktury VAT
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Podstawą do wystawienia faktur VAT za wykonane poszczególne etapy, o których mowa w ust. 3 jest
protokół odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy bez wad i usterek i rozliczenie etapu umowy
z podwykonawcami w formie oświadczenia podwykonawcy.
6. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr……………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§10
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo 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 roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, wymienionego w ust. 1 projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy niespełniającej wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ale nie większej wartości niż 50 000,00 PLN. Jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w przypadkach, o którym mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) mieć formę pisemną;
2) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;
3) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy przez
podwykonawcę;
4) nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego
wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;
5) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych
wykonanych przez podwykonawców;
6) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;
7) nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową;
8) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę
9) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 9 ust. 1.
9. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę decyzji o zmianie
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
11. Do każdej faktury, w której występowali Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy z zastrzeżeniem §10 ust. 5
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące załączniki:
1) Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury (o ile występowały
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury.
Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę.
2) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury również oświadczenie podwykonawcy potwierdzające fakt
otrzymania zapłaty. . Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Podwykonawcę.
Brak załączników wymienionych w pkt 1-2 będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
Powyższe wymogi nie dotyczą Podwykonawców, którzy zakończyli realizację umów zawartych
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu prac.
12. Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, będzie udokumentowanie przez
Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej
faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne
oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę,
13. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia
z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 11
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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, 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 lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie
do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów
wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.
6. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 12
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących, w zakresie realizacji przedmiotu umowy, następujące czynności
z branży budowlanej: - osoby wykonujące prace fizyczne, pracujące na terenie budowy,
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
przedmiotu umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym
mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym
mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, w którym wada miała być
usunięta;
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1;
4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości
10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1;
5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w
wysokości 10 % niezapłaconej kwoty;
6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia,
określonego w § §9 ust. 1;
7) niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę i/lub
podwykonawcę, o których mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia
Wykonawcy, określonego w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu
Zamawiającemu wszystkich wymaganych umów o pracę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

3. W przypadku niewłaściwie opracowanej dokumentacji projektowej (niepełny zakres, stwierdzone
wady, nieuzyskanie pozwolenia na budowę) Wykonawca uzupełni lub dokona wyjaśnień
opracowania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupełnienia nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia
kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
§ 14
1. Zamawiającemu, oprócz przyczyn wymienionych w umowie, przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wszczęciu likwidacji;
2) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca
zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od wyznaczonego w drugim monicie
terminu na usunięcie zaniedbań.
§ 15
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz art. 144 ust.1
na następujących warunkach:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy:
1) w zakresie obniżenia wynagrodzenia w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych
wcześniej do przewidzenia, a w szczególności w przypadku przedłużających się procedur
uzyskania zezwoleń, zgód, opinii, pozwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego;
4) w zakresie zmian w przyjętych rozwiązaniach w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w
tym zmiana materiałów, pod warunkiem, że osiągnięte efekty będą równe bądź lepsze od
zakładanych przez Zamawiającego, zastosowane technologie będą korzystne dla realizowanego
przedmiotu umowy a wprowadzone zmiany nie wpłyną na cenę, jakość i termin realizacji umowy;
5) w zakresie zmian dotyczących podwykonawców, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał
warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i w odniesieniu do tej części nie została
wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. *

6) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
7) w zakresie zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inna osobę o
kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
8) w zakresie zmiany osób pełniących rolę Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego na
inne osoby;
9) w zakresie zmiany wartości zamówienia w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia
pod warunkiem, iż łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie, a postanowienia zmian nie prowadzą do zmiany charakteru umowy;
10) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto proporcjonalnie do
zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga każdorazowo
zawarcia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 16
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego
2) ze strony Wykonawcy - ......................................., tel. faks, e-mail:
§ 17
1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.
4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez
zgody organy tworzącego dla Zamawiającego .
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

