Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
na wykonanie zamówienia nr WPI.7013.50.3.2018.GW:
„Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza
(chodnik i miejsca postojowe)”.
Wykonawca:
…..................................................................................................................................................
mający swą siedzibę w: ......................................................, ul. ………………….…….…….
NIP: ……………………………………….………; REGON: ……………..….…...……….
1. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje
dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych
prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:
* netto .................................................................. PLN
/słownie:.......................................................................................................................... złotych/
* VAT .................................................................. PLN
/słownie:...................................................................... .................................................. złotych/
* brutto.................................................................. PLN
/słownie:...................................................................... .................................................. złotych/
2. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.04.2019 r.
4. Okres rękojmi: ………………………………………..
5. Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w terminie 3 dni od daty
ostatecznego wyboru oferty.
6. Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:
- robocizna
r-g
= ………. zł /słownie: ………………..………/,
- koszty pośrednie
Kp
= ………………….. % /od R + S/,
- zysk
Z
= ………………….. % /od R + S + Kp/,
- koszty zakupu
Kz
= ………………….. % /od M/,
Ceny jednostkowe robót z kosztorysu ofertowego oraz wskaźniki podane w pkt 6 będą
stanowiły podstawę do rozliczenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych.
7. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 21 dni od daty jej złożenia,
a w przypadku wybrania oferty przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.
......................................... dnia .................
Podpisał
...........................................................................................................................................................
występujący w charakterze
...........................................................................................................................................................
w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu
...........................................................................................................................................................
Adres:
...........................................................................................................................................................
......................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 2
U M O W A

Nr ………………………. PROJEKT

zawarta w dniu ………2018 r. w Giżycku, pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457, zwaną dalej „Zamawiającym lub Inwestorem”
reprezentowaną przez:
……………………………………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Doroty Wołoszyn
a ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, treści następującej:
Przedmiot i zakres zamówienia
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na
odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”.
2.1 Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni istniejącego chodnika, zjazdu i
elementów ulic (krawężnika),
- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i korytowaniem pod konstrukcję
nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i elementów ulic (krawężników
betonowych, obrzeży),
- budowę konstrukcji parkingów, chodników, zjazdów,
- budowę nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i zjazdu indywidualnego z kostki
brukowej,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- roboty porządkowe wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym oraz
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
3. Zakres i sposób wykonania robót określają następujące dokumenty:
3.1. Dokumentacja projektowa obejmująca:
 Projekt wykonawczy,
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3.2. Oferta Wykonawcy
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające
i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze
technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego
przedmiotu – jest przede wszystkim projekt wykonawczy oraz obowiązujące normy,
przepisy i warunki techniczne. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a. odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót,
b. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, próbami
szczelności, ubezpieczeniem placu budowy itp.,
c. uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem obiektu
do użytkowania (decyzje, protokoły, opinie, ekspertyzy itp.),
d. zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze
względów bezpieczeństwa,
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e. zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych
budowy,
f. zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu.
g. usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie
z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych Ustawą z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz zapisami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.,
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych w stosunku do określonych
w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych i dokumentacji projektowej oraz zagwarantują realizację robót w zgodzie z
wydanymi pozwoleniami na budowę oraz warunkami technicznymi gestorów poszczególnych
sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany
jest uzyskać akceptację Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r. poz.
883 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w ST (STWiOR).
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST (STWiOR).
W przypadku wystąpienia robót rozbiórkowych materiały z rozbiórki winny być usunięte poza
teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o
odpadach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy.
Termin realizacji umowy
§3
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy rozpoczyna swój bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik
budowy, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST.
Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.04.2019 r.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień zgłoszenia dla Zamawiającego
zakończenia wszelkich robót objętych umową.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
ryczałtowe podane w formularzu oferty cenowej, tj. w wysokości: …………… zł (brutto),
słownie: ………………………
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne jednorazowo przelewem na
rachunek wskazany w fakturze końcowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru końcowego przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego robót
i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.
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4. Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.
5. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego
§5
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnętrznego) oraz dokumentacji
projektowej w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową i zapłata wynagrodzenia
za wykonane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
2) użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia oraz
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji
projektowej, STWiORB,
3) przejęcie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania
przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,
4) urządzenie terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym również
zabezpieczenie terenu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia
cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztów ich zużycia,
5) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń ppoż.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
6) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
7) utrzymanie terenu budowy i najbliższego otoczenia w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych
materiałów oraz odpadów na koszt własny,
8) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciągów komunikacyjnych
umożliwiających komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących
się na terenie budowy w tym w szczególności obiektów wykorzystywanych w celach
oświatowych,
9) bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
10) natychmiastowe zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych,
11) niezwłocznie zawiadomić Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot
zamówienia,
12) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń, przywrócenie punktów
geodezyjnych zniszczonych w trakcie budowy,
13) po wykonaniu robót przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym
dokumentacji powykonawczej.
14) likwidacja placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie później niż na dzień
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
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15) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązujących normach
i przepisach,
16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem
wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej,
17) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,
18) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy,
19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót
w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,
20) 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,
21) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym
w Specyfikacji Technicznej,
22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
24) odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.
Zmiana zakresu rzeczowego i postanowień zawartej umowy
§6
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy
w następujących przypadkach:
a) nastąpi uzasadniona konieczność zamiany robót potwierdzona protokołem konieczności
sporządzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez
Zamawiającego,
b) nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót
potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru
zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania części
robot potwierdzonych protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru
wraz z Wykonawcą i zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te roboty na
podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli
roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć
do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) kalkulacje ceny jednostkowej tych
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów,
sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych
przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót dodatkowych należy przyjąć czynniki
cenotwórcze podane w ofercie:
 stawka roboczogodziny - ……,
 koszty pośrednie Kp(od R+S) - ……,
 koszty zakupu (od M) - …….,
 zysk (R+S+Kp) - …… .
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3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiającego) będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze
zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
5. Wykonawca nie może żądać od Inwestora podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.
6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe
wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Inwestor pokrywa wartość tych robót jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z
przyczyny, za które odpowiada Wykonawca.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana,
o której mowa jest możliwa gdy:
1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów
projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące
zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres
niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmianę wynagrodzenia z tym związaną,
2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich
nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych,
koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu
wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady
kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy,
3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań
zmienionych przepisów,
4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu
nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia
wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie
terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła
wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez
wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe;
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5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania
umowy o czas, o którym mowa wyżej,
6) Warunki atmosferyczne uniemożliwią kontynuację prac.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Czynności odbiorowe
§8
Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego.
W przypadku braku zgłoszenia o gotowości do przeprowadzenia odbioru Zamawiający
rozpocznie procedurę odbiorową zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (konieczne
pisemne potwierdzenie) w tym:
 oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym oraz
o uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z podaniem ilości wykonanych nawierzchni,
 oryginał dziennika budowy (wewnętrznego),
 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonania prób i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,
 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń, badań, pomiarów, odbiorów robót branżowych itp.
Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia powoła komisję odbiorową i dokona protokolarnego
odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w
terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika
budowy.
Czynności odbioru końcowego powinny zostać zakończone w ciągu 14 dni roboczych od daty
ich rozpoczęcia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego wykonania,
niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z
winy Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
dokonać odbioru, żądając jednocześnie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może odstąpić odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu umowy
po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji.
9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9
niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania
umowy.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie.
12. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem
odbioru.
13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie
odbioru, druga strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.

1.

2.

3.
4.
5.

Kary umowne
§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy dzień;
2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w
czasie przeglądów gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy.
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5) jeżeli bez zgody Zamawiającego roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie
wykonywał podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie
obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 12 ust.
1 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art.
498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.
W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z faktury
końcowej.
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§ 10
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór
ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach
i w terminach określonych w ST.
2. 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.

1.
2.
3.
4.

5.

Udzielona rękojmia
§ 11
Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. lat rękojmi na wykonane roboty budowlane.
Termin rękojmi obowiązuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy się od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w
okresie rękojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Jeżeli po przystąpieniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonej wady lub usterki okaże się,
że z przyczyn obiektywnych usunięcie wady lub usterki nie może nastąpić w terminie 14 dni
od otrzymania zgłoszenia, strony ustalą termin usunięcia wady w możliwym terminie. W
przypadku, w którym stronom w rozsądnym czasie nie uda się zgodnie ustalić terminu,
Zamawiający ustali go jednostronnie z uwzględnieniem obiektywnych warunków usunięcia
wady lub usterki.
W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć
karę umowną zgodnie z § 9, niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub
nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy,
2) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
3) 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,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejsza umową,
5) 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:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających,
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4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 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,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia
od umowy przez jedną ze stron, 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:
1) 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 § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte materiałów, konstrukcji lub urządzeń
zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2
pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty
odstąpienia od umowy.

1.
2.

1.
2.

Ubezpieczenie i postanowienia końcowe umowy
§ 13
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków,
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Wszelkie zmiany 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.

§ 15
1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ………… ponumerowanych i parafowanych stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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