Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA nr IGN.272.....2021
zawarta w dniu …………………………… w Miastkowie pomiędzy:
Gminą Miastkowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Miastkowo przy ul. Łomżyńskiej 32, 18-413
Miastkowo
NIP 718 209 59 60, REGON 450669950
reprezentowaną przez:
1. Wójta – ………………………………………..
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy – ....................................................
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………........................................., z siedzibą: ………………..................................................,
NIP: ..............................., REGON .......................................,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” – w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562” gmina Miastkowo, powiat łomżyński.
2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami

i polskimi normami oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie
gwarancji i rękojmi.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), specyfikacji
warunków zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej
umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi do niej uwag.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wiedzą budowlaną,
4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru i przekazanie jej Zamawiającemu,
5) pisemne zgłoszenie robót do odbioru,
6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym
pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy, w tym, bez
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt i własnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztów wynikających z
dostosowania układu komunikacyjnego związanego z realizacją zadania,
8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
9) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowania materiałów i urządzeń w tym: np. wyników oraz
protokołów, badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,
10) ustanowienie kierownika budowy w osobie: .………………………………………
do którego podstawowych obowiązków należy:
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami
technicznymi;
b) prowadzenie dokumentacji budowy;
c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego;
d) zawiadomienie Zamawiającego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu robót
budowlanych przez Inspektora nadzoru;
e) natychmiastowa realizacja zaleceń wpisanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

2.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych
na planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć
w trakcie realizacji robót.
Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za szkodę jakiegokolwiek
rodzaju poniesioną przez osoby trzecie w związku realizacją przedmiotu wykonania
umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności
związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym w wyniku
naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub
jednostki, za które jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność albo na skutek naruszenia
prawa osób trzecich.
§ 3. Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót,
3) odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu,
4) odbioru przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu,
5) dokonać płatności należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie
z zasadami ustalonymi w umowie.
§ 4. Termin realizacji
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy
w następujących terminach:
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – nie później niż w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.
2. Zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.
3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień faktycznie
zakończonych robót potwierdzonych pisemnym zgłoszeniem gotowości odbioru
końcowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.
4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
5. Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy:
1) pomimo faktycznego niezakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego
wykonywania lub
2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej
- nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie było złożone.
§ 5. Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe,
którego wysokość zgodnie ze złożona ofertą wynosi:
– ……………………… netto.
– ……………………… podatek VAT

2.

3.

4.

5.

6.

– ………………………. brutto.
słownie:………………………………………………………………………………………
Powyższe wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych obiektu oraz przekazania
go do eksploatacji, w tym również koszty robót i materiałów nie ujętych w dokumentacji
technicznej a niezbędnych do wykonania całości prac objętych umową zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty związane
z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wymienionych w SWZ.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną
odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru prac, przedmiary robót i SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie
okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zaniechanie robót
jest planowane, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu
informacji – decyzji o zaniechaniu robót. Zamawiający przewiduje wówczas w tym
zakresie zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy o roboty zaniechane
(zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikającej z kosztorysu ofertowego i ilości
zaniechanych robót).
Wszelkie zmiany w zakresie robót do wykonania oraz robót zaniechanych muszą być
zatwierdzone przez Strony przed ich wykonaniem.
§ 6. Płatności

1. Strony uzgadniają jednorazową zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za
2.
3.
4.

5.
6.

wykonane i odebrane roboty budowlane.
Podstawą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie
protokół odbioru końcowego stwierdzający prawidłowe wykonanie robót.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 roboczych dni, licząc od daty pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
W przypadku, gdy określone roboty wykonywane były przez zgłoszonych podwykonawców
i dalszych podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie dowody
zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorącym udział w realizacji części zamówienia, za które wynagrodzenie częściowe zostało
wypłacone.
Zamawiający informuje o możliwości składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pod warunkiem, że wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.
W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenie będzie
dokonane na podstawie faktury wystawionej przez Pełnomocnika (Lidera) konsorcjum.
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za

wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla
poszczególnych partnerów.
7. Faktury należy wystawiać według danych:
Nabywca: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, NIP: 718 209 59 60,
Odbiorca: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
8. Termin zapłaty faktury – 30 dni od dnia wystawienia, z tym że Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.
9. Wynagrodzenie
płatne
będzie
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr

……………………………………………………………………… prowadzony przez bank:
………………………………...……………….………………….
10.Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy
wskazany w umowie:
– jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
– jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od
1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie
o podatku od towarów i usług.
11.W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku
VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności
w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania
nieterminowej płatności.
12.Wykonawca będący osobą fizyczną oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy,
o którym mowa w ust. 9 służy wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej działalności
gospodarczej.1
13.Strony ustalają, że za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
14. Do momentu przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający
powstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W tym czasie Zamawiający
nie pozostaje w zwłoce.
15.Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności i roszczeń wynikających
z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 7. Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
2) posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania usługi oraz posiada
potencjał techniczny i ekonomiczny.
§ 8. Podwykonawcy
1.

1

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście / przy
udziale podwykonawców. (niepotrzebne skreślić)

dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia
następującym podwykonawcom:
1) Nazwa podwykonawcy: ……………………………………………………………….
Opis powierzonej części zamówienia: ………………………………………………….
Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp ............... (tak/nie)
2) ………………………………………………………………………………………..

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach

danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację części zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, że:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawców.
6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą
lub między dalszymi podwykonawcami.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcę i do ich koordynacji.
8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
9. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej umowy oraz nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
zamawiającym a wykonawcą.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym
projektem umowy.
11. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości
zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez
zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
zamawiającemu,
poświadczoną
przez
przedkładającego
za
zgodność
z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.
14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie
akceptację umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;
3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez
zamawiającego;
4) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie
z jej treścią;
5) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
niniejszej umowy.
16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
17. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego
z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.
18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia gdy wartość tej umowy jest większa niż 50 000 złotych.

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
20. Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19, stosuje się również do wszystkich zmian umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania
we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z
zachowaniem
terminów
płatności
określonych
w
umowie
z podwykonawcą.
22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 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, na zasadach określonych
w art. 465 ustawy Pzp.
§ 9. Nadzór
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego Inspektor
nadzoru – …………………………………………………………………………………...
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
wykonania robót.
Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań
wynikających z treści niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie
z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej lub obowiązującymi normami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące:
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych;
c) dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
8. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo na żądanie Inspektora nadzoru przedstawić
dokument przewozowy samochodu przewożącego masę mineralno – asfaltową, która ma
zostać wbudowana na odcinku drogi objętym przedmiotem umowy. Dokument przewozowy
powinien zawierać ilość przewożonej masy mineralno – asfaltowej.
§ 10. Odbiory robót
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) końcowy - po wykonaniu całości robót objętych umową,
3) odbiór gwarancyjny – miesiąc przed upływem okresu gwarancji.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:
1) odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez inspektora
nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie
inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego;
2) w ramach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przedłoży
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego
elementu robót.
3) odbiór przez Inspektora nadzoru robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po
zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
3. Odbiór końcowy:
1) Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi
w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości odbioru. W czynnościach odbioru końcowego muszą
uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których
udział nakazują przepisy prawa;
2) wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedłoży kosztorys
powykonawczy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową wykonanych robót
podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.
3) z czynności odbiorowych (końcowego) zostanie sporządzony protokół, który zawierać
będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku
czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy;
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zażąda
usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź
Zamawiającego wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych
materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia
wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku gdy powstaną ujawnione nieprawidłowości,
koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć
wynagrodzenie z tytułu wykonanych badań i ekspertyz.

6. W

7. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym

momencie w okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, wezwać
Wykonawcę do ich naprawienia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 11. Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki ponad termin ustalony przez strony, w usunięciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji bądź rękojmi,
3) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za:
a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach określonych w § 12 ust. 2 i 3;
b) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących,
2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego zgłoszonym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10% wartości tej
umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców;
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00
zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek;
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy
stwierdzony przypadek;
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego przez Zamawiającego w
wezwaniu do dokonania zmiany.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn
dotyczących Zamawiającego.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 2 pkt 1 i 4 ustalone za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:
1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków
wynikających
z umowy.
7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości
ustawowej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
z wystawionej przez siebie faktury. Potracenie kar umownych nastąpi po zakończeniu
procedury wyjaśniającej, po potwierdzeniu winy Wykonawcy, na podstawie noty
obciążeniowej (na zasadach określonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
9. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§ 12. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w zdaniu 1,
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych faktach:
1) została rozpoczęta likwidacja działalności firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie
umowy,
3) stwierdzono w toku czynności odbioru wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i przerwa
trwa dłużej niż 14 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi,
- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności.
4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust.
2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej
części umowy, która zostanie przez Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do
żądania kar, odszkodowania, czy też pozostałej części umówionego wynagrodzenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
2)

3)
4)

w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,
w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu
inwentaryzacji w terminie określonym w pkt 1 zostanie on sporządzony przez
Zamawiającego. O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wcześniej,
zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od umowy,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn dotyczących Zamawiającego, obowiązany jest do:
a)
dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za te roboty,
w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 13. Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz bez wad.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach zamówienia na okres
....................... miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone
protokołem odbioru gwarancyjnego, będą się odbywały:
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego
wad lub usterek,
2) miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni
robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad
i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Strony ustalą termin
niezbędny do usunięcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustaleń uznaje się, że termin
ten nie może być dłuższy niż 14 dni.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na związane z tym koszty.
8. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca jeżeli powstały one w szczególności w wyniku:
1) użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją,
2) nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających
z warunków umowy.
9. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji
jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia,

Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunięcia wad
i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystąpi do ich usunięcia w ciągu 5 dni od wezwania przez Zamawiającego lub nie
zakończy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunięcia wad
i usterek przez innego Wykonawcę pokryje Wykonawca będący Stroną niniejszej
umowy lub zostaną potrącone z zabezpieczenia, o którym mowa w § 16.
10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych
w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
2)

§ 14. Zmiany w umowie
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość

dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) w zakresie zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zachodzi potrzeba
wykonania prac nie ujętych w projekcie lub też w sytuacji zmiany projektu, jeżeli
potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość
udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
2) w zakresie zmian wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu,
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę, jak również zmiany osób lub podmiotów,
przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy lub zmiany osób po stronie
zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki
realizacji umowy;
3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania zamiennych lub dodatkowych prac wykraczających poza
przedmiot zamówienia, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych
rozwiązań niż przewidziano w umowie lub załącznikach;
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które
te przepisy narzucają;
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu
zamówienia:
e) wystąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych, powstałe z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, w tym wynikające z konieczności wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy,
mających wpływ na termin realizacji;
f) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe
ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych,

g) nastąpiły działania lub zaniechania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
h) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez
czynniki
zewnętrzne,
którego
nie
można
było
przewidzieć
z pewnością (powódź , trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;
i) zmiany są następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz
powodujących konieczność wstrzymania realizacji robót;
- nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;
4) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w załącznikach do umowy, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą
właściwości funkcjonalno-użytkowych obiektu i będą korzystne dla Zamawiającego.
Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów;
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu zamówienia;
5) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana następującymi
okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
materiałów, urządzeń, rozwiązań technologicznych, w sytuacji gdy przewidywane
materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych byłoby
uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne
dla zamawiającego. W takim przypadku zmiana sposobu spełnienia świadczenia
umownego
jest
dopuszczalna
pod
warunkiem,
że
wprowadzenie
materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów
inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku
zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym
sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy,
2. W przypadku zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5 podstawę zmiany umowy
stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony. Zmiany, o których
mowa w ust. 1 pkt 4 nie wymagają aneksu do umowy i są skuteczne z chwilą
zaakceptowania przez projektanta lub inspektora nadzoru.

3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek

Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej
zmiany. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i być udokumentowany.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pod rygorem
nieważności pisemnej zgody obu stron w formie aneksów, z wyjątkiem przypadków wprost
przewidzianych w umowie.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie
Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz
w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Zmiana musi nastąpić na
osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie
pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia
zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %,
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy tj. …….…………….
w formie –……………………………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
a) 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwolnione/zwrócone Wykonawcy nie później niż w 30 dni po zakończeniu odbioru
końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w
sposób należyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
b) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione/zwrócone
Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji
jakości określonych w § 14 ust. 2 i 3.
4. Wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych wymaga wydłużenia zabezpieczenia
należytego wykonania robót budowlanych.

§ 16. Obowiązek zatrudnienia pracowników
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia
wskazanym w Rozdziale 3 SWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu - jeżeli

2.

3.

4.

5.

6.

7.

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy. Wymóg nie dotyczy, między innymi osób: kierujących budową,
wykonujących obsługę geodezyjna, dostawców materiałów budowlanych.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz
z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem
do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie
w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia
do wiadomości zamawiającego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3.
Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający
wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do
momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia
pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia
i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu dni roboczych dni od dnia wezwania
przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ust. 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.
Dowodami potwierdzającymi spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
mogą być:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie powinno zawierać imię
i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia, rodzaj zawartego z wykonawcą stosunku
pracy, wymiar etatu, zakres obowiązków,
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem ich liczby, imion i nazwisk, dat zawarcia i rodzaju stosunków pracy,
wymiaru etatów oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, chyba że nie

został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunków pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenie
o ochronie danych osobowych.
8. Zamawiający niezależnie od możliwości żądania oświadczeń i dokumentów od wykonawcy
może ich żądać również bezpośrednio od podwykonawcy w zakresie dotyczącym tego
podwykonawcy.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wskazanych osób w oparciu o umowę o pracę, zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara
może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych
w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym
mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;
3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby
w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia
o którym mowa w ust. 5).
4) za niezłożenie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń wymienionych
w ust. 7 pkt 1-5 potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy
– w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
11. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jeżeli
wykonawca na żądanie zamawiającego nie dostarczy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień związanych z zatrudnianiem pracowników.
§ 17. Postanowienia końcowe
1.

Prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz innych ustaleń, pomiędzy stronami, nie mogą
być zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.

2.
3.
4.

5.
6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy- Kodeks
cywilny, ustawy -Prawo Budowlane i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozpatrywane one będą przez właściwy Sąd
Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającemu i jeden dla Wykonawcy.
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