Załącznik Nr 4 do SIWZ
/projekt umowy/
OSIR.272.1.2018
Umowa nr …………..
zawarta w dniu ………….. r. pomiędzy:
1/ Miastem Gorlice – ul Rynek 2, 38-300 Gorlice, NIP 738-212-55-07
działającym przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakład budżetowy, 38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9
w imieniu którego działa:
Mariusz Duszowicz – Dyrektor OSiR Gorlice
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Małgorzaty Wróbel
zwanym dalej OSiR
a
2/ Firmą :
………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
………………………
…………………………..
na realizację robót w ramach zadania pn.
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego, w tym rozbiórka istniejących
wyciągów wraz z podporami, prace geodezyjne i budowlane dla budowy nowego
wyciągu, budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty, utwardzenie
parkingu, zakup i montaż pompy głębinowej wraz z orurowaniem i hydrantami
w miejscowości Małastów – działka nr 106/2 i 107/2, 233
w trybie zaprojektuj i wybuduj
realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego
wzmacniającego ofertę turystyczna powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo
regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1
Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr
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§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego z dnia … Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny
zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot w.w zamówienia publicznego.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określa Program Funkcjonalno
Użytkowy stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z dokumentacją przetargową, uznaje ją
za kompletną do należytej wyceny i wykonania kompletnego przedmiotu niniejszej
Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Jednocześnie, o ile w niniejszej Umowie lub
dokumentacji przetargowej oraz załącznikach pewne świadczenia nie zostały w ogóle lub
nie całkowicie lub nie jednoznacznie przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych
zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu wykonania kompletnego
zakresu rzeczowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako
świadczenia kontraktowe odpowiadające zakresowi całego zamówienia bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać
się na fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione w kontrakcie i odpowiednich
dokumentacjach.
Wykonawca oświadcza, że dla kalkulacji ceny, jak też określenia jakości użytych
materiałów zostały zachowane wszystkie niezbędne normy, także te, które przewidują
podwyższony standard wykonania.
Zamawiający zastrzega sobie, że zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy
może ulec ograniczeniu.
§2
Termin rozpoczęcia realizacji umowy – niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony określają na dzień uzyskania
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (do którego uzyskania zobowiązany jest
Wykonawca), tj. na dzień 14.06.2019r.
Najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych (przewidzianym w
harmonogramie finansowo-rzeczowym) Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy
informującego o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wpis ten musi
być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiający określa terminy pośrednie:
- etap projektowy, rozbiórka dwóch istniejących wyciągów wraz z podporami,
wybudowanie nowego wyciągu talerzowego o długości około 550 metrów i
przewyższeniu ok. 95 metrów – do dnia 30.11.2018r.
- budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty do przechowywania sprzętu,
zakup i montaż pompy głębinowej, zakup i montaż 85 mb orurowania oraz 3 hydrantów ,
utwardzenie parkingu o pow. 1.500 m2 – do dnia 14.05.2019r.
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie – 14.06.2019r.
Przedmiot umowy realizowany będzie etapami określonymi w harmonogramie
finansowo-rzeczowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
§3
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1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót na podstawie harmonogramu rzeczowo
– finansowego, który będzie stanowił podstawę do rozliczeń z Wykonawcą.
2. W przypadku gdy złożony harmonogram rzeczowo – finansowy stanie się niespójny
z faktycznym postępem robót lub innymi zobowiązaniami Wykonawcy, będzie on
zobowiązany do przedłożenia skorygowanego harmonogramu, w terminie obustronnie
uzgodnionym, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które
mogą niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy.
4. Jeżeli aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego spowoduje zmianę terminu
wykonania przedmiotu umowy, nie będzie to stanowiło zmiany tego terminu lub
podstawy do takiej zmiany. Zmiana ta będzie możliwa tylko na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
5. Strony ustalają, że odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie
będą dokonywane po zakończeniu poszczególnych etapów robót wymienionych
Harmonogramie.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1) wykonanie i utrzymywanie zabezpieczenia terenu robót,
2) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót,
3) utrzymywać w czystości jezdni w czasie prowadzenia robót,
4) zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
robót oraz ich odbioru,
5) organizacja robót zgodnie z wymogami bhp oraz p.poż., a także przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego
(opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu
ponosi Wykonawca),
6) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej wraz
z pozwoleniem na użytkowanie oraz uporządkowanym placem budowy,
7) opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,
8) uzyskanie przed rozpoczęciem robót pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych
niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych,
9) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw energii elektrycznej,
wody i innych mediów, potrzebnych do wykonywania robót i realizacji robót,
koordynowanie poszczególnych przyłączeń do mediów, z uwzględnieniem
wykonywania robót, zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych
(liczników, podliczników) w sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów,
wnoszenie opłat wymaganych dla dostawców mediów w terminach przez nich
wymaganych,
10) właściwe urządzenie placu budowy, w tym umieszczenie na terenie budowy tablicy
informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
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11) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,
12) zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót oraz na terenie
budowy, szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowym i sanitarnym, jak również zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robót w
odpowiednim porządku, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób,
13) zapewnienie wyposażenia terenu budowy i obiektów znajdujących się na tym terenie
w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie w
rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa,
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz
udzielanie im informacji wymaganych tą ustawą,
15) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, stałe utrzymywanie czystości i porządku
na budowie i miejscu prowadzenia robót oraz na wjazdach na teren budowy z dróg
publicznych,
16) zabezpieczenie materiałów, urządzeń i sprzętu, potencjału ludzkiego, w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montażu urządzeń potrzebnych do wykonywania
robót,
17) zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające uprawnienia, kwalifikacje
i doświadczenie wymagane do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa,
18) zapewnienie wykonywania robót przez osoby, których stan zdrowia pozwala wykonać
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadających
ważne: okresowe badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na
stanowisku pracy,
19) przedkładanie na żądanie Zamawiającemu poświadczonych przez osobę upoważnioną
do działania w imieniu Wykonawcy, za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących
roboty po stronie Wykonawcy,
20) wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy osoby odpowiedzialne za
sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska i
przekazanie Zamawiającemu ich danych oraz telefonicznych numerów kontaktowych,
21) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją
robót, w tym wykonania niezbędnych przekładek, przebudów instalacji lub
obiektów kolidujących z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych
obiektów tymczasowych koniecznych do prawidłowego realizowania robót,
22) dokonania rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz
wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z
przepisami prawa, z tym że wskazane przez Zamawiającego materiały pochodzące z
demontażu Wykonawca zobowiązany jest odwieść do miejsca wskazanego przez
Wykonawcę,
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23) wykonania wszelkich instalacji, urządzeń i systemów tak, aby uzyskały one
zakładane w dokumentacji technicznej parametry i funkcje,
24) wykonywanie robót z nowych zakupionych przez siebie materiałów dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymogami wynikającymi z właściwych przepisów prawa,
25) przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiałów,
odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do
stosowania, w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów
zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte
wykonanie robót,
26) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badań jakościowych, ekspertyz, prób lub sprawdzeń w odniesieniu do
wykonanych robót lub elementów i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, jak
i pokrycie kosztów z tym związanych, jeżeli ich wyniki nie będą potwierdzały
wymaganej jakości, parametrów, funkcji lub ilości. Przekazanie ich wyników
Zamawiającemu powinno nastąpić nie później niż przy zgłoszeniu gotowości do
odbioru końcowego,
27) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów ochrony środowiska,
aby uniknąć na terenie budowy i poza nim, uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla
innych osób, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji,
będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji
robót,
28) zabezpieczenie wykonania robót budowlanych przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych oraz wód gruntowych, jak również korzystanie z dostępnych
środków i rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia do opóźnień w realizacji
robót w okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
29) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym i
czytelnym oznakowaniem (dotyczy to także komunikacji pieszej i kołowej terenów
przyległych do terenu budowy),
30) zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu,
31) zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i robót, w tym
zwłaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia,
32) zapewnienia stałej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy w okresie
wykonywania robót,
33) ustanowienia Kierownika Budowy w osobie …………, na którym będą ciążyły
wszystkie obowiązki wymienione w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie
dziennika budowy, oraz pozostałej dokumentacji budowy,
34) wykonania wszystkich robót budowlano – montażowych, w tym zamontowania i
pierwszego rozruchu wszystkich instalacji wybudowanego Obiektu,
35) przeszkolenie Zamawiającego i wskazanych przez niego osób w zakresie niezbędnym
do prawidłowego korzystania i konserwacji Obiektu i jego wyposażenia technicznego,
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36) uzyskiwania wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, zatwierdzeń
i pozwoleń dotyczących budowy Obiektu i jego eksploatacji, przy czym Zamawiający
zobowiązuje się, iż w przypadku zaistnienia takiej konieczności w powyższym
zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy,
37) zgłaszania gotowości do odbioru kolejnych wykonanych etapów inwestycji,
38) bieżące prowadzenie Dziennika budowy,
39) przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego protokołu przerobowego (w
formacie .pdf oraz .xls) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, elektronicznej
kopii (skan) wypełnionego Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej – po
zakończeniu danego etapu robót,
40) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, wraz ze wszelkimi
niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń, potrzebnymi do odbioru
oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania robót i uzyskania pozwolenia na
użytkowanie oraz przekazanie jej Zamawiającemu przy odbiorze prac,
41) spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz
zapisów niniejszej Umowy,
42) zapewnienia nadzoru geologicznego na etapie robót ziemnych,
43) uzyskania dokumentów poświadczających prawidłową utylizację materiałów z
rozbiórki,
44) przekazywania do przedstawiciela Zamawiającego w formie elektronicznej (skan) lub
papierowej wszelkich dokumentów formalno-prawno-technicznych składanych lub
otrzymanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy w terminie 7
(siedem) dni od złożenia/otrzymania,
45) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji wraz z
opracowaniem wszelkiej dokumentacji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie,
46) wykonania przeglądów gwarancyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować, koordynować i zapewnić przestrzeganie
przez wszystkich podwykonawców ustalonych zasad prowadzenia prac na terenie
budowy, a ponadto do czasu przystąpienia do odbioru Obiektu przez Zamawiającego, do
demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, wszelkich prowizorycznych obiektów
wzniesionych w czasie budowy oraz uporządkowania terenu budowy do stanu
pozwalającego na użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Ubezpieczenie, na własny koszt wszelkich, robót budowlanych za cały okres trwania
budowy, aż do dnia dokonania końcowego odbioru robót. Ubezpieczenie takie musi
obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i na mieniu osób trzecich. Polisa musi
pokrywać ryzyka wszelkiego rodzaju szkód, łącznie z ryzykiem pożaru, powodzi,
kradzieży, huraganu, zawalenia i innych zdarzeń losowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na
niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność
za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz
osób trzecich.
Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili
przekazania tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy,
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za
wszelkie szkody powstałe na tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca
zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub
zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których
wykonuje niniejszą umowę.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób
trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i
wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli
Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z wyrządzeniem szkody, na poniesienie
jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia
kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek ze
swoich zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może je wykonać bądź
powierzyć ich wykonanie w całości lub części na koszt Wykonawcy (zastępcze
wykonanie). W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo potrącić
należną z tego tytułu kwotę z Wynagrodzenia. Zastępcze wykonanie obowiązków
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
Od momentu przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
robót, sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie budowy
oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy, a
także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie
budowy w związku z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania robót.
Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znaków firmowych,
ogłoszeń, napisów lub innych oznaczeń graficznych lub graficzno-słownych jest
dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy
czym na materiały te musi posiadać atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z właściwymi przepisami
prawa oraz normami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca powinien posiadać sprzęt i kadrę techniczną zapewniającą należyte
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.
Wykonawca ponosi koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
§5
7

1. Odbiory pośrednie robót następować będą sukcesywnie, w miarę wykonywania
poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym, za
wyjątkiem robót podlegających niezwłocznemu zakryciu, których odbiór następować
będzie niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w ciągu 3 (trzy) dni od daty wpisu
do dziennika budowy wraz z powiadomieniem Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełnił obowiązków informacyjnych przewidzianych
w zdaniu poprzednim, na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania i określenia
jakości wykonanych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny
koszt.
2. Odbiór końcowy robót zostanie dokonany po zakończeniu wszystkich robót objętych
umową.
3. Odbiór ostateczny robót nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie.
4. Odbiory pośrednie dokonywane są przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni od dnia
przedłożenia przez Kierownika Budowy protokołu przerobowego.
5. Odbiór końcowy robót zostanie dokonany komisyjnie z udziałem Zamawiającego lub
przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy lub przedstawiciela
Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisany zostanie przez
wszystkich członków komisji. Zamawiający przystępować będzie do odbioru wykonanych
robót nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
Dzień i godzinę odbioru wyznaczać będzie Zamawiający lub działający w jego imieniu
przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego.
6. Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót przez Zamawiającego
jest potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy, zgłoszonej przez Kierownika budowy, gotowości do tego odbioru końcowego, w
którym Inspektor nadzoru potwierdzi kompletne i prawidłowe wykonanie robót.
7. O miejscu i terminie przystąpienia do czynności odbiorowych Zamawiający będzie
zawiadamiał Wykonawcę w sposób i formie przez siebie wybranej. Nieobecność
Wykonawcy przy czynnościach odbioru nie stanowi przeszkody do dokonania wszelkich
ustaleń, które będą wiążące dla Wykonawcy.
8. Po zakończeniu wszystkich robót objętych Umową Strony sporządzą protokół odbioru
końcowego, którym dokonają rozliczenia i przyjęcia wykonania całości przedmiotowych
prac (odbiór końcowy). Termin odbioru końcowego wyznaczony zostanie przez
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.
9. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne
z wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający może wstrzymać
czynności odbiorowe i wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek i usunięcie
wad lub niezbędne uzupełnienie dokumentacji, który nie może być dłuższy niż 7 (siedem)
dni. Jeżeli wady i usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma
prawo zlecieć ich wykonanie innemu podmiotowi (wykonawstwo zastępcze) na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowej zgody sądu.
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady
nadające się do usunięcia – wówczas Wykonawca zobowiązany jest je usunąć,
a Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone przez Zamawiającego zostaną wady nie
nadające się do usunięcia:
1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy lub zadania
inwestycyjnego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej lub technicznej,
2) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy lub zadania
inwestycyjnego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy po raz drugi, określając termin wykonania i zachowując
prawo do naliczania kar umownych, odszkodowań na zasadach określonych w
niniejszej Umowie, a także prawo do powierzenia zastępczego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy lub jego części na koszt i ryzyko Wykonawcy,
3) w przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy po raz drugi w ustalonym
terminie Zamawiający ma prawo ustalić nowy termin wykonania bądź odstąpić od
niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać obniżenia
wypłaconego wynagrodzenia, a także naliczyć kary umowne i odszkodowania,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
12. Strony zgodnie postanawiają, iż dniem wykonania Przedmiotu umowy jest dzień
uzyskania przez Wykonawcę, jego własnym działaniem, prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie Obiektu oraz przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, które
winno nastąpić nie później niż do dnia 14.06.2019r. Wykonawca zobowiązany jest
zakończyć roboty budowlane w terminie do dnia 14.05.2019r. Przedmiotem odbioru
ostatecznego będzie przedmiot Umowy z istniejącą w obrocie prawnym prawomocną
decyzją o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.
§6
1. W dniu wydania Obiektu Strony sporządzą i podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, do
którego mogą zostać zgłoszone ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego
Obiektu. Wady istniejące w przekazywanym Obiekcie, które nie wpływają w istotny
sposób na jego urządzenie lub prowadzenie w nim działalności Zamawiającego nie
stanowią podstawy do odmowy przejęcia Obiektu przez Zamawiającego. Ewentualne
usterki lub wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez
Strony w protokole zdawczo-odbiorczym. Termin ten powinien zapewniać faktyczną i
techniczną możliwość usunięcia tych usterek lub wad, przy czym będzie nie dłuższy niż 7
dni.
2. Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia Obiektu w dniu wydania Obiektu w
przypadku, gdy dla Obiektu nie zostało wydane bezwarunkowe i prawomocne pozwolenie
na jego użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się skompletować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego kompletną
9

dokumentację powykonawczą (w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej) w
rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego oraz instrukcję obsługi i konserwacji
zainstalowanych urządzeń, aby Zamawiający mógł dokładnie się z nimi zaznajomić, w
tym m.in.:
1) projekty/inwentaryzacje (obmiary) powykonawcze, w tym inwentaryzacja geodezyjna
zagospodarowania terenu,
2) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, DTR, certyfikaty materiałów
budowlanych, dokumentację fotograficzną z przebiegu prac budowlanych oraz
ewentualne inne dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych,
3) świadectwo gwarancji zainstalowanych urządzeń,
4) instrukcje obsługi i użytkowania urządzeń,
5) protokoły odbiorów częściowych oraz instalacji i przyłączy,
6) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót,
7) prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

1.

2.

§7
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy łącznie z podatkiem
VAT w wysokości: ……………….. zł słownie: ………………………..
wynagrodzenie netto w wysokości: …………….. zł
podatek VAT 23 % w wysokości: ………………… zł
Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
poniesienia w celu zrealizowania przedmiotu umowy, w tym koszty opracowania oraz
uzgodnienia dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowę i
pozwolenia na użytkowanie, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy materiałów i
urządzeń, pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przestojów,
ubezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń podczas transportu i składowania, użycia
własnego sprzętu ciężkiego i lekkiego oraz transportu poziomego i pionowego na
budowie, zapewnienia, utrzymywania oraz eksploatacji własnego zaplecza socjalnego i
biurowego wraz z zaopatrzeniem w wodę, energię i odprowadzeniem ścieków,
zapewnienia, utrzymywania i eksploatacji wszystkich wymaganych instalacji
tymczasowych placu budowy, ochrony placu budowy, wykonania i dostarczenia
wymaganych prawem i koniecznych do uzyskania wyników badań, opinii, ekspertyz,
uzgodnień, atestów, aprobat, certyfikatów i zaświadczeń, jednostkowych dopuszczeń,
oznakowania, pomiarów, prób i rozruchów, zabezpieczenia, rozbiórek, wycinki drzew,
usuwania pniaków, przebudów, likwidacji i demontaży, usunięcia kolizji, opłat
urzędowych, uzgodnień, utrzymania dróg publicznych w należytej czystości, odtworzenia
zniszczonych w trakcie wykonywania robót istniejących konstrukcji, instalacji,
elementów zagospodarowania i infrastruktury, sprzątania bieżącego i końcowego,
wywozu i utylizacji śmieci i materiałów rozbiórkowych, obsługi i nadzoru geodezyjnego,
schematów, obliczeń, rysunków detali i warsztatowych, sporządzenia i dostarczenia
kompletnej dokumentacji powykonawczej, kosztów ubezpieczeń, szkoleń pracowników
Zamawiającego, gwarancji, zgłoszenia, obsługi oraz usuwania ewentualnych wad i
usterek oraz wszystkie koszty związane ze zmianami wprowadzanymi przez
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3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.
4.

Zamawiającego, robotami przygotowawczymi, pomocniczymi, towarzyszącymi
i zabezpieczającymi, będącymi w integralnym związku z realizacją przedmiotu niniejszej
Umowy, w tym dla prawidłowego odbioru i funkcjonowania obiektu w ramach zleconych
robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji
i pozostaje niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich etapów robót dla zadania
inwestycyjnego.
Prace nie ujęte w niniejszej Umowie a nierozerwalnie i bezpośrednio związane
z zakresem wykonywanych przez Wykonawcę prac zostaną zrealizowane przez
Wykonawcę w ramach uzgodnionego w ust. 1 wynagrodzenia ryczałtowego.
W przypadku, gdy koszt wykonanych robót przekroczy wynagrodzenie ryczałtowe,
określone w ust. 1, Wykonawca nie będzie się ubiegał o dodatkowe wynagrodzenie.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części robót, objętych zakresem
zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje prawo otrzymania wynagrodzenia za te roboty.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot umowy
wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie obniżeniu odpowiednio
do ograniczenia zakresu robót.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT częściowych za
następujące etapy robót :
- etap projektowy, rozbiórka dwóch istniejących wyciągów wraz z podporami,
wybudowanie nowego wyciągu talerzowego o długości około 550 metrów i
przewyższeniu ok. 95 metrów,
- budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, budowa wiaty do przechowywania sprzętu,
zakup i montaż pompy głębinowej, zakup i montaż 85 mb orurowania oraz 3 hydrantów ,
utwardzenie parkingu o pow. 1.500 m2, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie.
Rozliczenie realizacji niniejszej Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą wystawienia
faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego sporządzony przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nabywcą faktury jest: Miasto Gorlice
ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, NIP: 738-212-55-07. Odbiorca faktury jest: Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bezusterkowo z materiałów
własnych, zgodnie z przekazaną dokumentacją przetargową, protokołami uzgodnień,
prawem budowlanym, przepisami i normami państwowymi i branżowymi.
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz zapewnia, że Przedmiot Umowy wolny będzie w
całości jaki w jego poszczególnych częściach od wszelkich wad. Strony zgodnie ustalają,
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3.

4.

5.

6.

iż okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu umowy wynosi: …… (minimum 5 lat),
za wyjątkiem pompy głębinowej, dla której wymagany minimalny okres gwarancji
wynosi 2 lata
Jeśli w trakcie okresu gwarancji zostanie wykryte uszkodzenie, usterka lub wada
wynikająca z wadliwego wykonania robót lub użycia wadliwego materiału albo
urządzenia, Wykonawca naprawi na swój koszt takie uszkodzenie, usterkę lub wadę na
żądanie Zamawiającego, w ustalonym terminie, stosownie do charakteru uszkodzenia,
usterki lub wady, dbając o to, ażeby termin naprawy był maksymalnie krótki i w
najmniejszym możliwym zakresie wpływał na zakłócenie funkcjonowania Obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca dołoży starań, aby usunięcie usterki odbyło
się nie później niż przed upływem 2 dni od daty powiadomienia go o usterce, uszkodzeniu
lub wadzie. W przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej korzystanie z Obiektu,
Wykonawca zapewni jej usunięcie bezzwłocznie, z uwzględnieniem technicznych
i logistycznych możliwości. W ostatnim przypadku Strony sporządzą protokół, w którym
ustalą termin usunięcia usterek. W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego
powyżej Zamawiający, może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w szczególności poprzez potrącenie stosownych kwot z kwoty należytego zabezpieczenia
wykonania umowy, jednakże po cenach nie przewyższających średnio rynkowych,
korzystając przy tym również z usług osób trzecich. W przypadku, gdyby osoba, którą
Wykonawca posługuje się w celu realizacji robót budowlanych udzielił Wykonawcy
gwarancji w odniesieniu do wykonania robót lub dostarczonych materiałów na warunkach
korzystniejszych niż warunki określone powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
umożliwienia korzystania z takich praw przez Zamawiającego.
Jeżeli dokonywane były w ramach gwarancji już dwukrotnie naprawy określonego
elementu lub urządzenia, który(e) uległ(o) następnie w okresie gwarancji kolejnej usterce
lub uszkodzeniu z przyczyn objętych gwarancją, wówczas Zamawiający może domagać
się w miejsce kolejnej naprawy dostarczenia i zamontowania w miejsce poprzedniego
oraz uruchomienia przez Wykonawcę i na jego koszt, nowego urządzenia lub elementu,
wolnego od wad, niezależnie od warunków gwarancyjnych producenta lub dostawcy
wadliwego elementu lub urządzenia. Parametry jakościowe, techniczne i technologiczne
elementu lub urządzenia (w tym warunki serwisu pogwarancyjnego) dostarczanego
w miejsce wadliwego, podlegają zatwierdzeniu Zamawiającego. Dostarczenie nowego
elementu bądź urządzenia bez takiego zatwierdzenia nie będzie uważane za
zadośćuczynienie obowiązkom gwaranta.
Dla zachowania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji wystarczające jest
wykrycie (ujawnienie się) oraz udokumentowanie przez Zamawiającego faktu wykrycia
wady lub uszkodzenia (usterki) w okresie gwarancji, nawet jeżeli Wykonawca zostanie
powiadomiony o fakcie wykrycia wady (usterki) i wezwany do wykonania obowiązków
gwaranta, już po upływie okresu gwarancji. W każdym jednak przypadku Zamawiający,
celem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji musi zgłosić niezwłocznie
Wykonawcy wady i uszkodzenia (usterki), jakie ujawniły się w okresie gwarancji.
Żadne postanowienie niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań
z tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych przez przepisy prawa, a w szczególności ze
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zobowiązań dotyczących wydłużenia terminu gwarancji, o których mowa w art. 581
kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca zapewnia w ramach gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy
będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego
materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych
8. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce
wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie
powiadomiony Wykonawca,
z
co
najmniej
7-dniowym
wyprzedzeniem.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są
wiążące dla Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez
względu na koszty z tym związane.
§ 10
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie
……………… zł (słownie: ……………………..) w następującej formie : …………..,
które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Wykonawca, w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta
stanowiła będzie nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do
skorzystania z zabezpieczenia w pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń
wynikających z niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w
terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
4. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie
zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady
§ 11
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczące lub mogące dotyczyć
Wykonawcy, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła
wskutek Siły Wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za
którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne działania ani zaniechania
Wykonawcy, podwykonawców, dostawców, agentów, pracowników ani żadnych innych
osób trzecich biorących udział w wykonywaniu przedmiotu umowy.
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§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony
odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 w
całym okresie realizacji umowy.
3. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku
bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub
przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy,
według swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od
stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 13
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej
umowy określonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnień z tytułu
rękojmi za wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego
wyboru w całości lub w części niewykonanej, w przypadkach gdy:
1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie z
SIWZ, zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków określonych w
SIWZ,
2) bieżąca kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy wykazuje, że nie dojdzie do
wykonania robót w terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót w
zestawieniu z Harmonogramem przekracza 30 dni, w stosunku do terminu
określonego w Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej
okoliczności;
3) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika
budowy/robót - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do
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przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi
umową do odbiorów przewidzianych umową, w terminie 7 dni od odstąpienia od
umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą
protokół, w którym oznaczą stan realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy udzielone zabezpieczenie należytego wykonania
umowy obowiązuje do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od
umowy.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:
1) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia
robót zgodnie ze sztuka budowlaną (koszty z tym związane obciążają Wykonawcę);
2) w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany
w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzić inwentaryzację robót wykonanych, a
następnie sporządzić i przedstawić Zamawiającemu protokół z takiej inwentaryzacji
przygotowany na dzień odstąpienia od umowy;
3) w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany
dokonać wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich
podwykonawców oraz przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podpisane
przez podwykonawców, z których będzie wynikać, że Wykonawca dokonał zapłaty
wobec nich wszelkich należności z tytułu realizacji powierzonych robót;
4) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od
umowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu uporządkowany
teren budowy, z którego usunięto wszelkie odpady, zbędne materiały, maszyny,
urządzenia oraz wykonać wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej umowie,
niezbędne do dokonania odbiorów robót i ich rozliczenia;
5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstąpienia robót na własny koszt, a jeżeli tego
nie wykona, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem
zabezpieczenia ich wykonanych i kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę
(koszty te mogą być potrącone z należności Wykonawcy za wykonane roboty do
dnia odstąpienia od umowy);
6) Wykonawca po odstąpieniu od umowy będzie uprawniony do żądania zapłaty
wynagrodzenia wyłącznie za te roboty, które zostały prawidłowo wykonane,
udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego jako wolne od wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące
gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót które zostały wykonane
do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez Zamawiającego.
Postanowienia powyższe stosuje się także w każdym innym przypadku rozwiązania
niniejszej umowy albo stwierdzenia jej nieważności.
§ 14
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
Umowy, jeżeli jej przyczyną będzie Siła Wyższa, a skutkom działania Siły Wyższej
Strona nie mogła zapobiec, nawet przy dochowaniu najwyższej staranności.
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2. W rozumieniu niniejszej Umowy za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w
wypadku zachowania należytej staranności Stron, w tym pożar, powódź, anomalie
pogodowe, wojna, stan nadzwyczajny i wojenny. O zaistnieniu przypadku Siły Wyższej
Strony są zobowiązane wzajemnie się informować. Strajk pracowników Wykonawcy lub
innych uczestników procesu budowlanego, nie będzie uznawany za okoliczności Siły
Wyższej. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.
3. Działanie Siły Wyższej, uniemożliwiające, którejkolwiek ze Stron wykonanie
obowiązków wynikających z Umowy uprawnia każdą ze Stron do odstąpienia od Umowy,
jeżeli niemożność świadczenia spowodowana działaniem siły wyższej trwa łącznie 60
(sześćdziesiąt) dni.
4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 nie uprawnia żadnej ze Stron do
żądania zapłaty kar wynikających z niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych w ust.3 nie zwalnia Zamawiającego od
obowiązku zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie i zabezpieczenie roboty.
6. Obowiązek Zamawiającego określony w ust. 5 nie dotyczy robót, które uległy zniszczeniu
na skutek działania Siły Wyższej.
§ 15
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 2 umowy do
dnia ich wykonania,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w
okresie rękojmi i/lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy
dzień opóźnienia liczonego od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20
% wynagrodzenia brutto,
4) za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto za każdy dzień opóźnienia,
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian - w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
jednak łącznie nie więcej niż 5% tegoż wynagrodzenia,
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
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4.
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terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
przypadek braku zmiany umowy,
8) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót lub brak jego
korekty, zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
9) za nieuzasadnioną nieobecność na budowie Kierownika budowy – w kwocie 1.000 zł
za każde naruszenie.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 6 niniejszej umowy
czynności zamawiający przewiduje zapłatę przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości 1.000 złotych za każde naruszenie.
Niezależnie od ustalonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość
nałożonych kar.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia bez
dodatkowych wezwań do zapłaty. O dokonanym potrąceniu Zamawiający będzie
zawiadamiał pisemnie Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca wyrządzi szkodę Zamawiającemu w wyniku zaistnienia przypadków
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, innych niż
wymienione w ust. 2 powyżej, wówczas Wykonawca będzie ponosił wobec
Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.

§ 16
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach);
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze
względu na technologię wykonania niektórych robót – prowadzenie prac
budowlanych. Okoliczność ta nie dotyczy okresu kalendarzowej zimy;
3) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych i gruntowych;
4) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń,
obiektów
budowlanych,
niewybuchów,
niewypałów
lub
wykopalisk
archeologicznych;
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
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zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia
robót;
6) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
7) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej;
2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w pkt. 1 pkt.17 – termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania
przeszkody.
3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego.
4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu wykonania
Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie, uzasadniając okoliczności
oraz dokonać stosownych wpisów w dzienniku budowy, jeżeli dotyczą realizacji na
budowie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku zmiany ustawowej
stawki podatku VAT;
6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ
na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści
umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności
zapisów umowy z obowiązującym prawem.
7. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również
związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza zmianę treści
umowy w tym przedmiocie.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie rozliczenia za roboty w
przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
w niniejszej umowie.
10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do umowy jeżeli zmiany te
nie będą zmianami istotnymi.
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11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w
przypadku :
1) śmierci, choroby uniemożliwiającej wykonywania obowiązków,
2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora
nadzoru.
12. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót
musi spełniać te same wymagania, które spełniała osoba pełniąca dotychczas funkcję
kierownika budowy, pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy o których mowa w niniejszym paragrafie,
mogą być dokonane za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 17
1. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych co do
robót wynikających z niniejszej umowy, polegających na zmianie sposobu wykonania
jakiegoś ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót,
a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, rozwiązania zamienne
zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia. Rozwiązania zamienne
można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od
dotychczasowych, a Zamawiający to potwierdzi, akceptując sporządzony przez
Wykonawcę „Protokół konieczności rozwiązań zamiennych”.
2. W przypadku wątpliwości co do jakości lub wartości cenowej wbudowanych
materiałów, wyposażenia lub urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przedstawienia przez Wykonawcę faktury ich zakupu.
§ 18
1. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy, a także utrzymywanie kontaktów z
Przedstawicielem Zamawiającego, związanych z realizacją niniejszej Umowy jest:
……………….., tel. ………….., adres e-mail: ……………..
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swojego Przedstawiciela.
3. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kierowania i koordynacji spraw
związanych z realizacją niniejszej Umowy w relacjach z Wykonawcą jest: …………..,
tel. ……………., adres e-mail: …………………
§ 19
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
inny podmiot bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego
wierzytelności - bez jego zgody.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony
o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni
wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
7. Strony ustalają, iż Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na
temat realizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znaków
firmowych, innych oznaczeń dotyczących określenia Wykonawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo
zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
§ 25
Integralną częścią umowy są następujące dokumenty :
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy
Załącznik nr 2 - Harmonogram finansowo- rzeczowy
Załącznik nr 3 – Kalkulacja kosztów zamówienia
Załącznik nr 4 - Polisa ubezpieczenia OC
Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca
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