PN-1/2020
Umowa wzór

UMOWA
zawarta w Mikołowie dnia
zamówień publicznych”, pomiędzy:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo

Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347 reprezentowaną
przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa
Zastępca Burmistrza Miasta – Mateusz Handel
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
.................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w oparciu
o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie:
Kody CPV:
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarnej
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja
części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27
w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz
przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek, pozwolenie na budowę
decyzja nr 1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja nr RDPB-446/2019 z dnia
14.05.2019
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane polegające
na:
- rozbiórce klatki schodowej kolidującej z częścią dobudowywaną
- rozbiórce w budynku istniejącym ścian działowych fragmentarycznie na kondygnacji
piętra ściany nośnej oraz wykonaniu nowo projektowanych otworów okiennych
i drzwiowych
- wykonaniu nadbudowy istniejącego budynku szkoły w rejonie istniejącej kotłowni
- wykonaniu w budynku istniejącym nowo projektowanych ścian działowych
- wykonaniu obudowy istniejącej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu
- wykonaniu nowo projektowanego wykończenia podłóg, ścian i sufitów wszystkich
pomieszczeń
- rozbudowie o trzykondygnacyjny budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej
- wykonaniu instalacji wewnętrznych; instalacji wodnej i hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji gazowej,wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,klimatyzacji,
przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,technologii
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kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji nisko
prądowych i monitoringu, zewnętrznych; elektrycznych- oświetlenia terenu, instalacji
odgromowej, przebudowy instalacji deszczowej i sanitarnej
- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej
- wykonaniu nowo projektowanego utwardzenia terenu
- demontażu istniejącego budynku kontenerowego i posadowienie go na innej działce
oddalonej ok 200 m wraz z podłączeniem go do instalacji elektrycznej jako zaplecze
magazynowe dla istniejącego kompleksu boisk sportowych przy SP8 – pozwolenie
na budowę , decyzja nr RDPB-446/2019
- demontażu oraz montaż nowego w nowo projektowanym usytuowaniu fragmentu
ogrodzenia, oraz przebudowy ogrodzenia w miejscach projektowanych zjazdach
- demontażu oraz montażu w nowo projektowanym usytuowaniu istniejącego placu
zabaw
- dostawie i montażu wyposażenia technologicznego kuchni
- uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydane przez Starostwo Powiatowe
w Mikołowie
Parametry obiektu po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie:
- powierzchnia zabudowy -1979,79 m2
- powierzchnia użytkowa budynku -2757,11 m2
- ilość kondygnacji – 3
- kubatura – 10705,63 m3
w tym istniejący budynek
- powierzchnia zabudowy -971,93 m2
- powierzchnia użytkowa budynku -1390,50 m2
- ilość kondygnacji – 2
- kubatura – 6256,7 m3
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym projekcie
budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz specyfikacjami
technicznymi
Uwaga! W wycenie nie uwzględniać wyposażenia ruchomego sal zajęć (krzesła
stoliki, biurka szafy itp).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności przy
realizacji zamówienia: wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji
sanitarnych i gazowych, betonowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie,
wykonanie robót posadzkarskich, wykonanie robót dekarskich, wykonanie robót
brukarskich
2.1. Wykonawca, nie później niż do 14 dni od podpisania umowy przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu w oparciu o umowę o pracę osób
wykonujących czynności, wymienionych w pkt 2.
2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2. czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny z uwzględnieniem przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia oraz
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wnioskowania o przeprowadzanie kontroli przez uprawnione podmioty (PIP,
ZUS).
2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę 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 umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
d) 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 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.
2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ryczałtowej 1000 zł za każdego
zadeklarowanego pracownika, za każdy miesiąc wykonywania zamówienia.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.
§2
Wykonawca zobowiązuje się:
1. Wykonać zamówienie zgodnie z:
1.1. zakresem określonym w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz z innymi dokumentami,
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załączonymi do dokumentacji projektowej:
1.1.1. decyzją Starosty Mikołowskiego nr 1241/2018 z 29.11.2018 r., oraz decyzją
nr RDPB-446/2019 z dnia 14.05.2019 r.
1.2. kosztorysem ofertowym,
1.3. zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących
Polskich Norm i aprobat technicznych.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo –
finansowy w terminie 30 dni od podpisania umowy w uwzględnieniem zakresów
robót, terminów i kwot fakturowania.
5. Przygotować się do realizacji przedmiotu umowy:
5.1. Wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie
przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót;
5.2. Wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas
wykonywania robót podstawowych,
5.3. Oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez
które mogą być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako
miejsce pracy;
6. Zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót przed dostępem osób
niepowołanych;
6. Zabezpieczyć dojścia i dojazdy do posesji na czas prowadzenia robót;
7. Dokonać uzgodnień z mieszkańcami posesji w obrębie prowadzonych prac
w miarę potrzeb i postępu robót – wjazdy/wyjazdy z posesji, dostawy opału,
przeprowadzki, transport chorych itp.
8. Przestrzegać przepisów, w tym przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP,
ochrony środowiska, warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne,
Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia, roboty
budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
9. Utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z zachowaniem szczególnej staranności
należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały
posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych
surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbędne do utrzymania i wykonania robót
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;
10. Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować
wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne,
odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać, sprawę
postępowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012, Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.);
11. Utrzymywać w czystości, w trakcie robót budowlanych drogi i pobocza na terenie
budowy oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego potwierdzonego protokołem;
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć
związek z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na
terenie budowy, jak również za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu
wad w okresie rękojmi i gwarancji;
13. Wykonawca winien niezwłocznie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie
opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązków przez Zamawiającego;
14. Na pisemne żądanie Zamawiającego przerwać roboty, a jeżeli zostanie
zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich
zniszczeniem;
15. Zgłaszać na piśmie w dzienniku budowy:
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1) gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiór końcowy,
16. Przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego
stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego;
17. Wykonawca sprawuje nadzór autorski w całym okresie realizacji przedmiotu
umowy.
§3
Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do: do 15.11.2021 r. w tym:
niezbędne rozbiórki, przełożenia instalacji sanitarnej zewnętrznej i dobudowa
3 kondygnacyjnego budynku szkoły w terminie do 14.05.2021 r., gdzie w tym okresie
w istniejącym budynku szkoły muszą być prowadzone zajęcia szkolne,
a od 15.05.2021 r. do 15.10.2021 oraz w wakacje tj. od 26.06.2020 r. do
28.08.2020r. przebudowa i nadbudowa oraz pozostałe roboty z połączeniem
wszystkich instalacji, gdzie istniejący budynek w tych okresach będzie wyłączony z
użytkowania, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 15.11.2021 r.
§4
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Reagować na wszystkie uwagi i zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę;
2. Dokonywać czynności odbiorowych robót:
1) odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty
zgłoszenia zakryciu,
2) odbiorów technicznych w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia;
3) odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia;
3. Zapewnić nadzór inwestorski;
4. Powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego dla
dokonania odbioru końcowego ;
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego
przedmiotu zamówienia tj. wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
wymaganych Prawem budowlanych zezwoleń oraz wszystkich robót
budowlanych, montażowych, dostaw, potwierdzone protokołem odbioru
końcowego.
Data
podpisania
protokołu
odbioru
końcowego
przez
przedstawiciela Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu
umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionej przez
Wykonawcę części projektowej zamówienia.
§5
1. Z ramienia Wykonawcy następujące osoby będą pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, niezbędne dla realizacji zamówienia:
- kierownik budowy: ....................................
Osoba powyższa została wskazana przez Wykonawcę w treści oferty.
2. Z ramienia Zamawiającego następujące osoby będą pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, niezbędne dla realizacji zamówienia:
- koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego: …………….
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej: …………
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej: ………...
§6
Zmiany osób o których mowa w § 5 umowy nie wymagają zmiany umowy, a jedynie
pisemnego poinformowania stron umowy o tych zmianach, przy czym osoby
przejmujące obowiązki muszą legitymować się kompetencjami nie niższymi, niż
osoby wskazane pierwotnie w umowie.
5

§7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane
roboty cesje wierzytelności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót, niezapłaconych przez
Wykonawcę.
4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet
wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od podwykonawców lub dalszych
podwykonawców
dowodów
potwierdzających
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać zmiany takiej umowy, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo określonej w ust. 6 nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
8. Zamawiający zgłasza w terminie 10 dni zastrzeżenia w formie pisemnej do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 7.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane 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.
10. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 8 z powodów tam wskazanych,
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń bądź sprzeciwu do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
12. W każdej umowie o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy - Prawa
zamówień publicznych, zwanej w niniejszej umowie „umową o podwykonawstwo“
lub „umową o dalsze podwykonawstwo“, w tym zawieranej przez Wykonawcę
z podwykonawcą lub w umowie z dalszym podwykonawcą, musi zostać zawarte
w szczególności:
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a) stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może
dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego;
b) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania od niego płatności
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcę wobec niego wszelkich wymagalnych na dzień podpisania
przedmiotowego oświadczenia zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się
jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w stosunku do Zamawiającego podpisanego przez osobę upoważnioną;
c) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do załączenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo stosownej dokumentacji, w tym technicznej, projektowej,
warunków gwarancji i rękojmi, atestów;
d) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do zawarcia umów ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej,
w tym mienia i pracowników, w zakresie odpowiedzialności deliktowej
i kontraktowej na kwotę oszacowaną przez niego z należytą starannością;
e) postanowienie
zobowiązujące
podwykonawców
lub
dalszych
podwykonawców do zapłaty swoim kontrahentom kar umownych w wysokości
oszacowanej z należytą starannością w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze
podwykonawstwo;
f) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do stosowania terminów zapłaty zgodnych z obowiązującym prawem;
g) postanowienie zobowiązujące podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego wyjaśnień i dokumentów
potwierdzających stan rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
13. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą niezbędna jest uprzednia pisemna
zgoda Zamawiającego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca zobowiązuje
się do przedkładania Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących
przedmiot projektu.
14. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawców lub dalszych podwykonawców podpisane przez upoważnioną
osobę, o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wszystkich wymagalnych na dzień podpisania oświadczenia
zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do czasu przedłożenia przedmiotowego oświadczenia. W takim
wypadku wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek
od wstrzymanej płatności.
15. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.
17. Wykonawca, podwykonawca lub 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, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
19. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą umowę (konsorcjum),
umowa z podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną odpowiedzialność
wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcę.
§8
1. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo
budowlane, w szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli
jakości, terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 2 umowy
robót budowlanych.
Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia zamieszcza na piśmie w dzienniku budowy.
2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego.
3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później
niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika
budowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich
usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia
wad osobie trzeciej, Zamawiający winien poinformować Wykonawcę co najmniej
7 dni wcześniej przed zleceniem ich osobie trzeciej.
6. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią w takim przypadku obciąża Wykonawcę
i zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.
§9
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysu ofertowego
sporządzonego przez Wykonawcę, którego całkowita suma na dzień otwarcia ofert
wynosi:
netto: ………….. zł
należny podatek VAT (23%): …………… zł
brutto: ………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………...
2. Ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, będą niezmienne do
końca trwania umowy.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określona zostanie po wykonaniu
przedmiotu umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego
potwierdzony zakres rzeczowy pomnożony przez ceny jednostkowe określone w
kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy lub ceny
jednostkowe wyliczone zgodnie z postanowieniami § 23 umowy. Za roboty
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niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy nie
przysługuje.
4. Nominalna maksymalna wartość zobowiązania wynosi 8 600 000,00 zł brutto.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji
i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów
i usług i posiada numer NIP ………………….
6. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany na
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać
płatności.
7. Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać
płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do
właściwego urzędu skarbowego.
8. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej
fakturze lub innych dokumentach na podstawie, których Zamawiający ma
dokonać płatności lub w niniejszej umowie zostanie umieszczony i będzie
uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz).
9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o
wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego
podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia
odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
10. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu
wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał
uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
podatkowych.
11. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. powyższym nie wywoła żadnych
negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie
powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na
rzecz Wykonawcy.
12. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm
podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarów i usług(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
1.

2.

4.
5.
6.

§ 10
Strony ustalają, że dopuszcza się rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty
nie częściej niż raz w miesiącu fakturami częściowymi, z tym, że w 2020 r.
fakturowanie częściowe nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł brutto.
Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru robót z
zaawansowaniem
stanu
wykonanych
robót
według
zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo finansowego podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy. Wartość jednej faktury częściowej nie może
być większa niż 15% wartości umowy.
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca nienależycie wykonuje
przedmiot zamówienia wstrzyma możliwość fakturowania częściowego robót.
Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi obustronnie podpisany bez uwag
protokół odbioru końcowego.
Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty wpływu do Biura Podawczego
Urzędu Miasta Mikołowa prawidłowo wystawionych faktur.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez
odsetek), 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.
8.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (w tym jej
zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo (w tym jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 8-9. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.
10. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy uwag, o których mowa w ust. 9,
w terminie tam wskazanym, lub bezskutecznym upływie terminu na ich
zgłoszenie, 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
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.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Konieczność wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
§ 11
przedmiotu

Zobowiązania za wykonanie
zamówienia będą regulowane
w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, cesji
wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności
przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się
w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności
wymienione w pkt 1, następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2, a po
niej płatność, o której mowa w pkt 3.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

§ 12
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5% wartości umowy brutto, w kwocie .................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................
Wysokość kwoty służącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ................. zł.
Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie
umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
Zamawiający zatrzymuje 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady,
pod warunkiem obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu przeglądu
gwarancyjnego
Wykonawca ubezpieczył budowę od szkód spowodowanych przez jakiekolwiek
przyczyny. Wartość robót objętych ubezpieczeniem uwzględnia:
- roboty do wysokości ceny oferty, określonej przez Wykonawcę,
- sprzęt do wartości niezbędnej dla wykonania przedmiotu umowy,
- zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących osób uprawnionych do
przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do
przebywania na placu budowy na sumę ubezpieczenia - co najmniej 100%
wysokości ceny oferty.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa
powyżej (np. polisa), wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej,
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego
żądanie. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia w
zakresie i na warunkach wskazanych w § 12, przez cały okres realizacji umowy.

§ 13
1. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z placem budowy
i realizacją przedmiotu zamówienia od przekazania placu budowy do czasu
obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego i likwidacji zaplecza
budowy.
2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe
Wykonawcy i osób trzecich, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
§ 14
1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, w tym prawidłowo wypełnionego
i zakończonego dziennika budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
instrukcję
bezpieczeństwa
pożarowego,
świadectwo
charakterystyki
energetycznej, pozwolenia na użytkowanie, zaświadczeń właściwych jednostek
i organów, protokołów odbiorów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli
jakości oraz pisemnego oświadczenia o uporządkowaniu terenu po prowadzonych
robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zgodny
z załącznikiem nr 1 do umowy, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 15
1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prób i sprawdzeń, przedstawiciel Wykonawcy stwierdza wpisem do
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dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez
przedstawiciela Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu
5 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem
wpisu do dziennika budowy.
2. Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz po pisemnym
zgłoszeniu Zamawiającemu osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego,
Zamawiający powołuje komisję odbiorową w terminie do 5 dni do dokonania
odbioru końcowego.
§ 16
1. Wady wykryte przy odbiorach robót, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy
usuwane będą przez Wykonawcę w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
W razie braku usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
będzie on uprawniony do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2. Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu. Po usunięciu stwierdzonych
wad Strony przystąpią ponownie do czynności odbioru.
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2.

3.

4.

5.

6.

§17
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze
względu na cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz za wady
wykryte i
powstałe po odbiorze końcowym lecz z przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy, w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na
wykonane roboty budowlane, dostarczone i zastosowane materiały na okres 5 lat
od daty obustronnego podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
Okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wyposażenie kuchni,
zgodnie z treścią oferty wynosi ……..
Wykonawca winien w okresie gwarancyjny, w ramach wynagrodzenia umownego,
o którym mowa w § 9 ust. 1 serwisować na swój koszt wszystkie zamontowane
urządzenia zgodnie z ich warunkami gwarancji, dostarczone wyposażenie i
materiały muszą być nowe.
Odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu gwarancji została określona
w dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy
(podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi i gwarancji obowiązany jest do
przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia stwierdzenia wystąpienia wad.
Wykonawca wyda Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny, zgodny ze
wzorem o którym mowa w ust. 3, przed podpisaniem protokołu odbioru
końcowego
Wybór uprawnień z rękojmi lub z gwarancji przysługuje Zamawiającemu.

§ 18
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
zamówienia w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do
każdego z terminów określonych w § 3 umowy.
2. Należność z tytułu naliczonych kar Zamawiający potrąci z faktury wystawionej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem
na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
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Wykonawcę naliczenia.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

1.

2.
3.

4.

§ 19
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji
w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie.
Należność z powyższego tytułu Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury
ustala się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego
podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia
kary.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 20
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub od jej części,
bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i bez wyznaczania dodatkowego terminu
wykonania umowy Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż
3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy
będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.
§ 21
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w § 9 ust. 1,
- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 9 ust. 1.
- w razie braku terminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości
0,05 % wartości wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia,
- w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
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określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
- w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
sprzecznego z postanowieniami § 7 ust. 7, w wysokości 0,05 % wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
określonego w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Należne z tego tytułu kwoty oraz świadczenia zapłacone przez Zamawiającego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na zasadach określonych niniejszą
umową, Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala
się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia kary.
2. Strony dopuszczają możliwość sumowania kar umownych za opóźnienie
w realizacji obowiązków umownych z karami umownymi za odstąpienie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, określonego w § 9 ust. 1, za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 649 1 –
6494 Kodeksu cywilnego.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§ 22
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz we właściwych
przepisach prawa, z zastrzeżeniem § 20.
Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
Poza innymi wypadkami odstąpienia wynikającymi z niniejszej umowy oraz
właściwych przepisów prawa, Zamawiający może również odstąpić od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający
będzie zobowiązany do wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do
dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
jak również w przypadku gdy Wykonawca nie podjął wykonywania robót lub
zaprzestał ich prowadzenia, pomimo otrzymania wezwania ze strony
Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu. Zamawiający będzie
uprawniony również do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia istotnych
postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcą lub podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, na dzień
rozwiązania umowy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
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- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która była przyczyną odstąpienia od umowy,
- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego,
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§ 23
1. Wszelkie zmiany umowy, zarówno istotne, jak i nieistotne wymagają formy
pisemnej aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, za
wyjątkiem, o którym mowa w § 6 umowy.
2. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy:
2.1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ustawy,
wniosek o zmianę umowy musi mieć formę pisemną z podaniem podstawy
prawnej dokonania zmian i zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie
okoliczności skutkujące wydłużeniem terminu realizacji robót, w szczególności,
dokumentacji fotograficznej obrazującej zaistniałe na placu budowy okoliczności
stanowiące podstawę do wnioskowania zmiany terminu, w przypadku
wnioskowania o zmianę terminu wykonania robót z przyczyn dotyczących
warunków atmosferycznych rejestr temperatur, rejestr innych czynników
atmosferycznych mających wpływ na prawidłowość wykonania robót
budowlanych.
2.2. Warunki zmiany umowy w zakresie zmiany ceny brutto:
2.2.1.O ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.
2.2.2. W zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę –
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością
dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie
pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji
przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o
pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku wykonawca
będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze
wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2.2.3. W zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy
dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością
odprowadzanych składek. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany
przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany
wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2.2.4. W zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitałowych. W takim przypadku wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem
zmiany wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2.2.5. O ile cena najkorzystniejszej oferty przewyższy maksymalną wartość nominalną
zobowiązania określoną we wzorze umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do jej zmiany do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja taka jest dyskrecjonalnym
uprawnieniem Zamawiającego.
2.2.6.. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia do zmiany
maksymalnej nominalnej wysokości wynagrodzenia ustalonej w treści umowy,
Decyzja taka jest dyskrecjonalnym uprawnieniem Zamawiającego.
2.2.7. Jeżeli ezaistnieje konieczność wykonania robót nie uwzględnionych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym;
2.2.8. O ile nastąpi zmiana ilości wykonanych robót wynikająca z różnicy pomiędzy
ilością robót określoną przedmiarem planowanych do wykonania, a rzeczywistymi
ilościami wynikającymi z obmiaru robot wykonanych - rozliczenie powykonawcze.
2.2.9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej podstawą
zmiany wynagrodzenia będzie wniosek, o którym mowa w umowie oraz
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys sporządzony z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku
prac niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można ustalić
wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie
wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy
zastosowaniu następujących składników cenotwórczych:
a) Stawka roboczogodziny ,R"- minimalna dla województwa śląskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu.
b) Koszty pośrednie ,Kp" (R,S) - minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzień
sporządzenia kosztorysu.
c) Zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu.
d) Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą
przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich
braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie
dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.
e) Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 2.2.8 wynagrodzenie
Wykonawcy, albo ulega automatycznemu obniżeniu, albo podwyższeniu o kwotę
wynikającą z różnicy zweryfikowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu
ofertowego.
2.3. Warunki zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia:
2.3.1. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych może nastąpić, gdy wystąpią:
- warunki pogodowe o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne
deszcze lub długotrwale ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce,
intensywny wiatr powyżej 100km/h, temperatury powietrza przekraczające
+30°C lub -15°C) uniemożliwiające przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo
dokonywanie odbiorów;
- niewypały i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;
2.3.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w tym:
- nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy,
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- konieczność uzyskania od operatora i/lub właściciela sieci i urządzeń
infrastruktury
technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunków
technicznych), niezbędnych w celu likwidacji kolizji oraz przebudowy
i zabezpieczenia sieci i urządzeń;
2.3.3. Przyczyny niezależne od działania stron, których nie można uniknąć, ani im
zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych
i fizycznych;
2.3.4. Zmiany będące następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na
którą wykonawca ani
Zamawiający
nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
umowy której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający,
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie
może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
2.3.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej
terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót.
§ 24
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
do podania nazw, albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane.
§ 25
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie
sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. Wszelkie ewentualne roszczenia kierowane przez podwykonawców
i dalszych podwykonawców przeciwko Zamawiającemu będą również rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 26
Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi
§ 27
1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów
przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia
sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje
administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług
innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią
sobie wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje,
pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO.
Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie
od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz
umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub
innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z
Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych.
Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie
prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia RODO.

§ 28
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY
§1
Gwarant ................................... udziela w dniu .......... Zamawiającemu - Gmina
Mikołów
gwarancji
jakości
wykonanego
przedmiotu
umowy
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
zgodnie z umową ..................................... z dnia............................
§2
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty obustronnego podpisania protokołu
odbioru końcowego i wynosi 5 lat
dla wykonanych robót budowlanych,
dostarczonych i zastosowanych materiałów.
Gwarancja na zamontowane urządzenia i wyposażenie kuchni …………….. miesiące
z tym, że wykonawca winien w okresie gwarancyjnym serwisować na swój koszt
wszystkie zamontowane urządzenia zgodnie z ich warunkami gwarancji.
§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, do
nadzorowania usuwania tych wad oraz zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych
Zamawiającego lub współdziałania w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
wobec podmiotów uczestniczących w robotach budowlanych.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad w terminie 2
dni licząc od dnia zgłoszenia pisemnie, faksem lub e-mailem wad przez
Zamawiającego, w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. Usunięcie wad nastąpi
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Gwarant nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie trzeciej, na koszt i
ryzyko Gwaranta, bez konieczności kierowania w tym zakresie do Wykonawcy
dodatkowych wezwań i wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Postanowienia ust. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie również w sytuacjach,
gdy ta sama wada zostanie ujawniona dwukrotnie w przedmiocie umowy.
§5
Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zorganizuje przegląd gwarancyjny,
z udziałem przedstawicieli Gwaranta. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie
sporządzony i podpisany przez Strony protokół przeglądu gwarancyjnego. W razie
odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony
do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie, przesyłając jeden egzemplarz
protokołu Wykonawcy.
§6
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Dokument gwarancyjny sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający w dniu podpisania protokołu końcowego, 1 egzemplarz otrzymuje
Gwarant.
...................................
podpis i pieczęć Gwaranta
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