Pisz , dnia 17 października 2016
Zamawiający – Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp – Pisz Łachacz Marek
z siedzibą w Piszu przy al. Turystów 11; 12 – 200 Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na
energooszczędne w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20014 – 2020 pod tytułem: „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w Piszu”. Procedura
zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks
cywilny.
I. Zamawiający:
Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
Camp – Pisz
Łachacz Marek
al. Turystów 11;
12 – 200 Pisz
NIP 8490006438
REGON 790133640
II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz
wymianę oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20014 – 2020 pod
tytułem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków hotelu Joseph Conrad w
Piszu”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
1) Zadanie 1 - wymianę istniejących opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych i
świetlówkowych na oprawy LED w ilości 215 szt. (206 szt. w budynkach i 9 na
słupach oświetleniowych).
2) Zadanie nr 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - w ilości 60 sztuk, każdy o
mocy 250 Wp oraz o łącznej mocy 15 kWp.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej,
ustaleń zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i
sztuką budowlaną.
4. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36
miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z
dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 ze zm.).
6. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki
towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a
wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający
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rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów.
7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji
zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie
przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia
ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty
z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. W celu wykazania
równoważności należy przedstawić tabelaryczne porównanie urządzeń projektowych
oraz proponowanych wraz z wykazaniem równoważności oferowanych urządzeń i
materiałów popartych odpowiednimi dokumentami (karty charakterystyki, opisy
techniczne urządzeń i materiałów, dokumentację techniczną urządzeń i materiałów)
oraz wszelką możliwą do porównania dokumentację techniczno technologiczną z której
jednoznacznie będzie wynikać równoważność proponowanych urządzeń zamiennych.
Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy
przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i
instalacji, schematy technologiczne wraz z opisami technicznymi proponowanych
urządzeń, schematy działania, karty charakterystyki, badania wytrzymałości,
szczelności itp. kompletna dokumentacji wraz z załącznikami dotycząca
przeprowadzonych badań i atestów, schematy elektryczne wraz z wykazem urządzeń
proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno technologiczne umożliwiające rzetelną a przede wszystkim kompleksową ocenę
zaproponowanych urządzeń.
8.

CPV – 45.26.12.15-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
CPV – 31.0.00.00-8 Aparatura przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej.
CPV – 31.52.00.00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.

III. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części jest taki sam:
od dnia podpisania umowy do 15.05.2017r.
(Powyższy termin jest terminem ostatecznym, czyli po wszelkich uzgodnieniach oraz
uwagach Zamawiającego).
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
Dla części 1 Zamawiający stawia następujące wymagania:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie w zakresie wymiany opraw oświetleniowych. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w ofercie złoży stosowne oświadczenie.
Dla części 2 Zamawiający stawia następujące wymagania:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w ofercie złoży stosowne oświadczenie.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
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1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania w zależności od części na którą składa ofertę (Załącznik nr 1a-b).
2) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną , kilka lub wszystkie części zamówienia.
3) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie
przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
4) Wykonawca w treści oferty winien podać cenę zł brutto.
5) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie
do reprezentacji wykonawcy.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego Ośrodek
Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp – Pisz Łachacz Marek z siedzibą w Piszu przy al.
Turystów 11; 12 – 200 Pisz do dnia 03.11.2016r.r. do godziny 11.00
VII. Osoby do kontaktu:
Marek Łachacz – tel. 514 482 183
VIII. Ocena ofert
Kryteria zostały określone takiej same dla każdej części, nie mniej jednak porównywane
będą do siebie tylko oferty złożone na tę samą część.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 90 %) - od 0 - 90 pkt., w cenie
należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *90 pkt
b) termin realizacji ( waga 10 %)
Termin realizacji
Do 15 maja 2017r
Do 10 maja 2017r
Do 5 maja 2017
Do 1 maja 2017r.
Do 21 kwietnia 2017r.

punkty
0 pkt.
3 pkt.
6 pkt.
9 pkt.
10 pkt

2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie
wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
IX. Przesłanki do aneksowania umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich
wykonania;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres
zamówienia
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3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do
przekazanego przedmiotu zamówienia;
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia naniesienia zgłoszonych
uwag do przekazanego przedmiotu zamówienia;
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
6) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie
mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez
Zzamawiającego,
8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającej się oceny wniosku o
dofinansowanie;
9) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany harmonogramu ogłaszania
konkursów, w tym zmiany terminu ogłoszenia konkursu.,
10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość prac
11) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacją przedmiotu umowy. Zmiana
którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
13) zmiana podwykonawców usług w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
14) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
15) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
16) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
17) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
18) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
19) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jego zawarcia;
20) zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu przedmiotu
zamówienia;
21) zmiana sposobu płatności w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu
płatności, zmianą wysokości transz.
2. W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
X. Dodatkowe informacje
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub

4

doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania
przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
2. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską
cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została
poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.
XI. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega
znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania
zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.
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ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
..............................................
nr fax.
……………………………
adres e-mail

OFERTA
Ja,

niżej

podpisany

…...........................................................

działając

w imieniu1..................................................i na rzecz2 ........................................................... z
siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................
NIP ..................................... REGON .......................................... numer rachunku bankowego
....................................................................................................

w banku:

..............................................
W nawiązaniu do zapytania ofertowego o zamówienie publiczne prowadzone w procedurze
rozeznania rynku na:
1) na wymianę istniejących opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych i
świetlówkowych na oprawy LED w ilości215 szt. (206 szt. w budynkach i 9 na
słupach oświetleniowych).
2) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej -w ilości 60 sztuk, każdy o mocy 250 Wp
oraz o łącznej mocy 15 kWp.
w ramach projektu pod tytułem: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
hotelu Joseph Conrad w Piszu”, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za
………………………brutto,

cenę

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia
wg. opisu podanego w zapytaniu ofertowym.
Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do
………………….(dd/mm/rrrr).
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wymiany opraw
oświetleniowych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.
1
2

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
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Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ...................................................................

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................ dnia .................

........................................................................
(podpis
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wykonawcy
upoważnionego
przedstawiciela)

lub

WZÓR
UMOWA Nr……..
zawarta w dniu .................... r. w Piszu pomiędzy:
Markiem Łachacz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Żeglarstwa i
Turystyki Wodnej Camp – Pisz Łachacz Marek z siedzibą w Piszu przy al. Turystów 11;
NIP 8490006438
REGON 790133640
zwaną dalej łącznie Zamawiającym,
a
........................................................................ z siedzibą
..............................................................., NIP............................................. reprezentowanym
przez ...........................................................
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.
W wyniku procedury prowadzonej w oparciu o zasady konkurencyjności oraz w oparciu o art.
70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny została zawarta Umowa następującej
treści:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest ……………………………………………………….
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określony został w szczególności
w: dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót.
Słownik
§ 2.
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) kc – należy przez to rozumieć ustawę z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2014r., poz.121 );
2) Prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290);
3) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę w terminie i formie
określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone
i nie ulegające zmianie. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet, jeśli
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac
(art. 632 § 1 kc);
5) obiekcie – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję
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gospodarczą lub techniczną;
6)

terenie budowy (placu budowy) – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy;

7)

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, pracach towarzyszących budowie;

8)

wadzie fizycznej – należy przez to rozumieć wadę fizyczną polegającą na niezgodności
rzeczy sprzedanej lub wybudowanej z umową. Niezgodność ta istnieje nawet wtedy,
gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia.

9)

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlany wraz z
załączonymi projektami, protokoły odbiorów, protokoły konieczności w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

10)

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;

11)

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany w rozumieniu
ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 )
tzn. rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do
obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i
mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

12)

certyfikacie zgodności, protokole z badań – należy przez to rozumieć dokument,
wymagany do wydania deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez
akredytowaną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób
budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną;

13)

deklaracji zgodności/deklarację właściwości użytkowych – należy przez to rozumieć
oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączą odpowiedzialność, że wyrób
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, przy czym
aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu;

14)

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od
spełnienia wymagań podstawnych przez obiekty budowlane, w których wyrób
budowlany jest stosowany;

15)

odbiorze końcowym – odbiór całości projektu polegający na ocenie kompletności i
jakości prac zgodnie z postanowieniami umowy, zakończony podpisaniem protokołu
stwierdzającego wyłącznie wady nieistotne i przekazaniem całości projektu
Zamawiającemu.

16)

odbiorze częściowym – należy przez to rozumieć ocenę ilości i jakości wykonanych
robót. Odbioru czesiowego robót dokonuje Zamawiający. Z czynności odbioru
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częściowego sporządzany jest protokół odbioru. Ilość elementów podlegających
odbiorowi częściowemu zależna jest pisemnego zgłoszenia wykonawcy.
17)

podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł
umowę, za zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części
przedmiotu umowy.

18)

robocie zamiennej – należy przez to rozumieć roboty wykonywane z uwzględnieniem
zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w
projekcie, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub których potrzeba wykonania wynikać może z
podwyższenia walorów techniczno-eksploatacyjnych.

19)

umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą), a w przypadku roboty budowlanej także między podwykonawcą
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

20)

sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza
kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć
pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie,
które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze
Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa
obejmuje między innymi następujące zdarzenia:
a) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne, lub inne
katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub
lokalne;
b) wojna lub działania wojenne;
c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;
d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które
są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym,
z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron;
e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe (zgodnie z definicją w ZDP),
z zastrzeżeniem, że takie warunki uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych.

22) materiałach: należy przez to rozumieć wszelkie materiały i elementy budowlane
odpowiadające wymogom określonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji
wykonawczej oraz w przepisach obowiązującego prawa i posiadające wymagane
przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyroby budowlane
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach
prawnych.
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3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub
aprobatę techniczną.
4. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 3, zostaną poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez
Zamawiającego miejscach.
5. Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zabezpieczy we własnym zakresie.
Dodatkowe przesłanki wykonania przedmiotu umowy
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami techniczno –
budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyższej jakości i estetyki.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób
posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia
i odzież.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie w szczególności z:
1) dokumentacją projektową;
2) złożoną ofertą.

Samodzielne funkcje na budowie
§ 5.

1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego sprawować będzie
…………………… .tel. .....................................

2. Kierownikiem budowy będzie ……………………. posiadający uprawnienia budowlane
………………………. tel. .............................................

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa Prawo
budowlane.

§6
Ustanowiony przez Zamawiającego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego na
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawców wyłącznie w zakresie określonym przez
Prawo budowlane.
§ 7.
1. Wykonawcę na budowie reprezentuje kierownik budowy.
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowiązków związanych z prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z niniejszą
umową jak również zgodnie ze stanem zaawansowaniem robót, stosownie do Prawa
budowlanego.
3. Osoby sprawujące funkcje kierownicze na budowie zobowiązane są do codziennej
obecności na budowie.

§ 8.
Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§ 9.
Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy, na którym montowana będzie
przydomowa oczyszczalnia ścieków, w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

§ 10.
1. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej do
celów budowy za dodatkową odpłatnością.
2. Zasady odpłatności określone zostaną w protokole przekazania terenu budowy.

§11
1. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż
do chwili podpisania przez obie strony protokołu końcowego, pełną odpowiedzialność za
przekazany teren budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie
placu budowy i wykonywanych robót, powstałe z jego winy lub osób trzecich, za które
ponosi odpowiedzialność które naprawi na swój koszt.

Obowiązki Wykonawcy
§ 12
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się między innymi do:
1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);
3) zakwaterowanie pracowników wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,
4) wszystkie podatki, cła, inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach
umowy,
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5) koszty związane z odbiorami robót
dokumentacji powykonawczej (3 egz.) ;

wykonanych

robót,

koszty

wykonania

6) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań odbiorów oraz
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
przedmiotem zamówienia;
7) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości
materiałów i robót określonymi w dokumentacji.
§ 13.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie
budowy.
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy
dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Termin realizacji
§ 14
1. Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do
……………….
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§ 15.
1. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie protokół konieczności
podpisany przez wykonawcę i zamawiającego.
2. Protokołu wykonania robót zamiennych, który powinien zawierać: zakres robót
zmiennych uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy,
określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót
określonych do wykonania jako zamienne.
3. Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych na piśmie
pod rygorem nieważności.
4. Do wyceny wartości robót
w kosztorysie ofertowym.

zamiennych

należy

stosować

stawki

określone

5. Wykonanie robót zamiennych strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego
aneksu.
6. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia
wykonawcy

13

Zasady płatności wynagrodzenia
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………
) z …… % podatkiem VAT
2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie
realizacji umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość prac stanowiących przedmiot umowy.
Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu analizy dostępnej
dokumentacji. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów i
wydatków związanych z realizacją robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym ponosi
Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
§ 17.
1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą na podstawie
faktury częściowej i końcowej.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego obiektu
podpisany przez obie strony.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odebraniu robót protokołem
końcowym.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto wskazane na fakturze
Wykonawcy
5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, których wierzytelność jest częścią składową
wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowiązania finansowego za
pośrednictwem płatności bezgotówkowych potwierdzeniem dokonania płatności będzie
wyciąg z konta bankowego lub każdy inny dokument dopuszczony przez bank. W
przypadku uregulowania płatności gotówką dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie,
zgodnie z art. 462 § 1 Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.
7. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszej umowy,
Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot
wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, a zastosowanie będą miały
zapisy § 18 niniejszej umowy,.
8. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary
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umowne.

Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§ 18
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Odbiory
§ 19.
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w
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pełnym zakresie rzeczowym.
2. Wykonawca po zakończeniu całości robót/ części robót objętych umową i przygotowaniu
kompletnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, zgłosi
Zamawiającemu gotowość do odbioru stosownym pismem.
3. Odbiór zostanie rozpoczęty w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru – termin odbioru wyznaczy Zamawiający.
4. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
5. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu
odbioru końcowego przez obie strony i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytku.
6. W przypadku ujawnienia w toku czynności odbioru wad istotnych przedmiotu umowy,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.
7. Od daty bezusterkowego odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania
wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

Podwykonawstwo
§ 20
1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości
lub części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 17 ust. 5
niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których
przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 5% wynagrodzenia
określonego w § 16 i jednocześnie nieprzekraczającym 50.000 zł brutto.
8. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

jest
jego

9. Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące
zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

Rękojmia
§ 21.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora po dokonaniu odbioru końcowego,
jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy za wady zmniejszające jego wartość
lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie (rękojmia za wady).
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ustępie 1, Wykonawca
ponosi na zasadach określonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z
zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.
3. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 5561 k.c. wada fizyczna oznacza niezgodność
obiektu z umową o roboty budowlane. Obiekt będzie niezgodny z umową w
szczególności, jeśli:
1) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w
umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie posiada właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił inwestora;
3) nie nadaje się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu
umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
4) został inwestorowi wydany w stanie niezupełnym.
4. Obiekt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i
uruchomienia (nieprawidłowego uruchomienia oraz zamontowania w nim rzeczy), jeżeli
czynności te zostały wykonane przez wykonawcę lub osobę trzecią, za którą wykonawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez inwestora, który postąpił według instrukcji
otrzymanej od wykonawcy.
5. W przypadku, gdy obiekt posiada wadę, inwestor może złożyć oświadczenie o obniżeniu
wynagrodzenia o którym mowa w § 16 albo o odstąpieniu od umowy, chyba że
wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla inwestora usunie wadę
6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje
w wskazanym w wezwaniu do usunięcia wad, Zamawiający, poza uprawnieniami
przysługującymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
7. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
8. Rękojmia na każdy element robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od daty podpisania
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protokołu odbioru końcowego, a dla zamontowanych urządzeń zgodnie z udzieloną
rękojmią producenta lub dostawcy, na 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
9. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie
(listem poleconym lub fax) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod
rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi
10. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w
protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się
wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w
terminie 7 dni.
11. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający
istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej
usunięcia.
12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakości
§ 22
1. .. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela w niniejszej
umowie Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy,
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. .. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z Umową, to w ramach udzielonej
gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać
wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy
Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez
możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu budowlanego.
3. .. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) . W przypadku gdy wady kwalifikują
się
do
usunięcia
Zamawiający
wezwie
Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczy mu termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 3
dni,
2) . W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający naliczy kary
umowne zgodnie z § 23 ust.1lit c) umowy; ma także prawo powierzyć podmiotowi
trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli zwłoka przekracza 7 dni,
z prawem potrącenia przez Zamawiającego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) . W przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać
ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub wymiany materiałów/urządzeń
na wolne od wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin lub też żądać
równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, z prawem potrącenia
przez Zamawiającego przysługującej mu należności z zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy.
4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest
powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
5. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu budowlanego objętego naprawą.

Kary umowne
§ 23
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 16;
b) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości
0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 16, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej
jednak niż 5 % wynagrodzenia, określonego w § 16
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
i gwarancji za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 16, za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
d) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia,
określonego w § 16, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 %
wynagrodzenia, określonego w § 16.
e) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
f)

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych)

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności
Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w
wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 16.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do
którego Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzyma
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prace budowlane do chwili wyjaśnienia sprawy i może obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 1000 zł / dzień nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia,
określonego w § 16.
7. W przypadku naruszenia przez stronę umowy zasady poufności, strona jest obowiązana
do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł ( sto tysięcy złotych).
8.Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za fakturę Wykonawca może naliczać odsetki
ustawowe.

Obowiązki informacyjne
§24.
W okresie realizacji robót i rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni:
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 25.
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:
1) Zamawiającego: …………………………………………………
2) Wykonawcy: …………………………………………………………………………
2. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie
stanowią zmiany Umowy.

Odpowiedzialność
§ 26
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie robót oraz
niewykonanie lub nienależyte wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z
umowy.
2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
zdarzenia wynikłe wskutek oddziaływania budowy albo osób działających w jego imieniu,
na nieruchomości sąsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujące się w sąsiedztwie
budowy. Powyższa odpowiedzialność rozciąga się również na skutki zaniechania przez
Wykonawcę wymaganych działań.

Odstąpienie od umowy
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§ 27.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji
w następujących przypadkach:
1) wykonawca nienależycie realizuje roboty przewidziane niniejszą umowa
w szczególności w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu umowy
w terminie określonym w § 14.
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami
inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż
5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawcę i zamawiającego obciążają
następujące obowiązki
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy
udziale zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według
stanu na dzień odstąpienia,
2) wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstępującej od umowy,
6.

Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.
Spory
§ 28.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego
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Zachowanie poufności
§ 29
1. Strony umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także
w okresie 5 lat od daty jej rozwiązania, wygaśnięcia, nie ujawnią informacji
pozyskanych w trakcie zawierania umowy, jak również w trakcie jej trwania.
2. Zobowiązanie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie pozyskane informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, gospodarcze, prawne, organizacyjne oraz wszelkie inne
informacje, które dotyczą drugiej strony niniejszej umowy, a nie są powszechnie znane,
a także informacje dotyczące realizowanych projektów, które zostaną pozyskane w
trakcie współpracy pomiędzy stronami (informacje poufne).
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, będą wykorzystywane przez strony niniejszej
umowy wyłącznie w celu realizacji projektów stanowiących przedmiot umowy.
4. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać i nie wykorzystywać uzyskanych
informacji, o których mowa w ust. 2, poza przypadkami, które są konieczne dla
realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Postanowienia określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą obowiązku przedstawiania informacji
właściwym władzom publicznym, w sposób przewidziany w stosownych przepisach
prawa
6. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych powierzonych przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności,
w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz
przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez Wykonawcę przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie
powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową
przetwarzania powierzonych danych.

Zapisy końcowe
§ 30
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej
o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
2) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie
mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne
wykopaliska archeologiczne).
4) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym
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prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z
wymaganiami producentów materiałów) lub BHP.
5) wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody
podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub
wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
6) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które
wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji
zamówienia;
7) zmiany terminu
zamawiającego,

realizacji

umowy

w

przypadku

zawieszenia

robót

przez

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego,
10) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
11) zmiana urządzeń wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostępności
ich na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. wstrzymania produkcji,
zaprzestania produkcji,
12) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana
którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
14) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
15) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
16) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
17) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
18) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
19) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
20) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jego zawarcia
21) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się
wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego,
projektanta, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez
wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania
elementu robót,
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b) zmiana nie może dotyczyć zmiany projektu budowlanego w myśl Ustawy Prawo
budowlane Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 w szczególności zmiany
zagospodarowania terenu nieruchomości.
c) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
d) projekt zamienny zostanie zaakceptowany
i zatwierdzony przez Zamawiającego,

przez

nadzór

inwestorski

e) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów
wykonania robót zamiennych.
3. Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą być odnotowane w dzienniku budowy
oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez
zamawiającego.
4. W przedstawionych w pkt. 1 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. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany
jest do przedłużenia terminu jego ważności.
§ 31
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawa budowlanego, i kc.
§ 32
Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………….

……………………………………
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