Nr: ZP-272-5/2013

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pt.: „Roboty budowlane w kompleksie obiektów Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące uporządkowanie i remont dziedzińca
przed budynkiem X Pawilonu, Warszawa, ul. Skazańców 25”
umowa zawarta w Warszawie w dniu …………………. pomiędzy:
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, Instytucją
Kultury Województwa Mazowieckiego (Księga Rejestrowa RIK/14/99), NIP: 526-030-79-04;
REGON 000276050, reprezentowanym przez:
Dr Tadeusza Skoczka
- Dyrektora
Elżbietę Firlej
- Główną Księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą:
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Umowę zawiera się zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w kompleksie obiektów Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujące budynki X i XI Pawilonów w Warszawie,
ul. Skazańców 25, w ramach programu: : Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i
wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez
rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X
Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
3.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące uporządkowanie i remont
dziedzińca przed budynkiem X Pawilonu, wchodzącego w skład Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej - oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, zgodnie z
dokumentacją techniczną, a w szczególności:
1) wykonanie nowych podłoży i nawierzchni dziedzińca oraz nowo projektowanych
chodników z uwzględnieniem istniejącego ukształtowania zieleni,
2) wykonanie odpowiednich spadków w celu odprowadzenia wody,
3) remont nawierzchni: z kamienia polnego, żwirowej, z płyt betonowych, asfaltowej i
trawiastej,
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4) remont murków obrazujących przebieg starych fundamentów wartowni i kuźni,
5) mała architektura,
6) sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
oferta przetargowa wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem budynków objętych zakresem
niniejszego postępowania oraz użytkownikiem wieczystym terenu, na którym te
budynki się znajdują. Ponadto oświadcza, że zarówno teren, jak i budynki przy ul.
Skazańców 25 są wpisane do rejestru zabytków decyzją Miejskiego Konserwatora
Zabytków z lipca 1965 r. pod nr A-59/2, ze względu na wartość historyczną.
§ 2.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokości: brutto: ............................. zł, słownie: ...................................., w tym podatek
VAT w wysokości: ............. %, co stanowi kwotę: ................................ zł, słownie:
......................................., wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi:
....................................... zł, słownie: ..................................................
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
§ 3.
Warunki realizacji
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedłożonym przez wykonawcę wraz z ofertą i
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz fakturą końcową.
2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych przez Strony,
jak załamanie się pogody niepozwalające kontynuować prac, wystąpienie siły wyższej jak strajki czy stany alarmowe i inne niemożliwe do przewidzenia stany, a także w
przypadku, gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego i neutralne dla Stron umowy.
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3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura
końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez
zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 10 umowy.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę na fakturze.
7. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy
następować będą w następujący sposób:
a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców,
Wykonawca składając fakturę na podstawie protokołu odbioru częściowego, która
opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, obowiązany będzie
wskazać w ramach protokołu
zakres i wartość robót wykonanych przez
podwykonawcę,
b) zaplata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,
c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie
Zamawiającego oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy
wynikające z tych protokołów odbioru częściowego zostały przez Wykonawcę
uregulowane,
d) w przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej
podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku
podanego w pkt c,
e) w przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed
upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie
potwierdzone przez bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo
złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z
tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zamówienia zostały przez
Wykonawcę uregulowane; brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów
spowoduje zatrzymanie z faktur końcowych wynagrodzenia należnego
podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.
8. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt d i e zwalnia
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części
dotyczącej zatrzymania kwot; ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności
w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
§ 4.
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Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie: kwiecień 2014 r.,
b) zakończenie: 30 września 2014 r.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić
osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego
z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne
wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie
dysponował Zamawiający.
5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.
6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika
budowy i Zamawiającego.
7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
§ 5.
Zobowiązania stron
1. Obowiązki zamawiającego:
1) przekazanie wszelkich pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, wraz z dziennikiem
budowy,
2) przekazanie wykonawcy placu budowy,
3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie
branże przedmiotu umowy,
4) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7
niniejszej umowy,
5) regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych
w § 3 niniejszej umowy.
2. Obowiązki wykonawcy:
1) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
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częciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (DzU nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawić go
zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie
2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej po zakończeniu robót,
3) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami
zamawiającego. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji,
zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych
do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić,
w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za teren budowy, zgromadzone na tym terenie materiały, narzędzia i
urządzenia, od chwili przejęcia placu budowy,
4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na nośniku CD w formacie edytowalnym i przekazanie jej
zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy,
5) współpraca ze służbami zamawiającego,
6) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić
część robót do wykonania podwykonawcom . Wykonanie robót przez podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami,
7) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym
8) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z
dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez zamawiającego wraz z
instrukcją konserwacji wykonanych obiektów,
10) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru,
11) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
12) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,
13) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
14) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac,
15) wywóz odpadów - przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
późn. zm.),
16) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie
po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru
końcowego,
17) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
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§ 6.
1. Nadzór z ramienia zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić
będzie.......................................................... tel. ................................. , uprawnienia
w specjalności budowlanej: nr uprawnień: ........................................................ oraz
spełniający wymagania określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987).
2. Kierownikiem budowy będzie: ...................................................................., posiadający(-a)
uprawnienia w specjalności budowlanej: nr uprawnień: ........................................................
oraz spełniający wymagania określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987).
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn.
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
§ 7.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić
będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych
robót będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.
3. Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory
częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy,
a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw
w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.
Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne
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dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych
prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności
odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-go dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2)
niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez
obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru - Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru
z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone
wady:
1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadające się do usunięcia - Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź
wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§ 8.
Okres gwarancyjny i uprawnienia z tytułu rękojmi
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1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego
całego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela 5-letniej gwarancji na każdy z elementów przedmiotu
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem
urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji
producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu
rękojmi (art. 568 Kodeksu cywilnego).
5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.
6. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,
c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy).
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.
8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 7, zamawiający zleci usunięcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę lub
potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy
i zamawiającego.
11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.
12. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się
do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
13. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a datą ich usunięcia.
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14. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o
usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć,
gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej usterce.
15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek
zamawiającego i zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu
gwarancji lub rękojmi.
16. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.
§ 9.
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 5
i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu
na dzień odstąpienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 10.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym,
czyli po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w § 9 ust. 1 pkt a).
4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej
Wykonawcy.
5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
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7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona
od nowych terminów.
9. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 1b i 1c nie mogą
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty
określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczeń uzupełniających.
§ 11.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ................................ zł słownie złotych:
..............................................................................................
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .....................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy
potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5
letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy.
5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 15 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 12.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
na roboty budowlane określone w niniejszej umowie (ubezpieczenie inwestycji)
w następującym zakresie:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 500 tys. zł
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2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 250
tys. zł.
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć
Zamawiającemu jej oryginał, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia
polisy.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy
zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej
albo jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.
§ 13.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny,
prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.
§ 15.
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego.
§ 16.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
...................................

WYKONAWCA
...................................
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