
 Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ….../2018

zawarta  we  Wrześni  w  dniu  …...  2018  roku  pomiędzy  Powiatem  Wrzesińskim  ul.  Chopina  10,  62-300  Września
NIP  789-172-68-01  reprezentowanym  przez  Damiana  Hoffmanna  –  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Technicznych
i  Ogólnokształcących we Wrześni  ul.  Kaliska 2a,  działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarządu
Powiatu Wrzesińskiego Nr 714/2017 z dnia 22.08.2017 r.
zwaną dalej „Zamawiającym” a:
…………………... z siedzibą: …………., NIP: ………………. zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierają następującą
umowę:

Przedmiot umowy:
§ 1

1.  Wykonawca,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  wykonania  robót  budowlanych  związanych

z  wykonaniem sieci  komputerowej  w Zespole Szkół  Technicznych i  Ogólnokształcących we Wrześni  polegającej
na wykonaniu instalacji nisko-prądowych, okablowania strukturalnego sieci komputerowej, telefonicznej,
monitoringu oraz zainstalowaniu serwerowni” wg opisu oraz przedmiaru, stanowiących załącznik do niniejszej umowy
oraz zasadami wiedzy  technicznej  i  do  usunięcia  wszystkich  wad  występujących w tym przedmiocie,  w okresie  umownej
odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
2. Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy ujęty w opisie rodzaju, zakresu robót, przedmiarze, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, stanowiących załączniki do umowy.
3.  Zamawiający,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  wykonawcy  do dokonania  wymaganych czynności  związanych
z  przygotowaniem  robót  w  szczególności  do  przekazania  terenu  budowy  oraz  odebrania  robót  i  zapłaty  umówionego
wynagrodzenia.
4. Oprócz zakresu robót określonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania
zamówienia.
5. Wykonawca ustali harmonogram prac tak, aby nie dezorganizowały pracy szkoły. Jeśli prace związane z budową sieci będą
wykonywane w okresie roku szkolnego, to Wykonawca musi uwzględnić prace po godzinach zajęć lekcyjnych i w nocy.

Termin:
§ 2

1. Termin wykonania umowy: …........... 2018 roku.
2. Dokumentację powykonawczą (inwentaryzacje) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego
robót.

Kierownictwo i nadzór, osoby do kontaktów:
§ 3

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  objętymi  przedmiotem  umowy  przez  osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Zmiana powołanych w ust. 1 osób w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji  i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą  takie same lub wyższe
od kwalifikacji i doświadczenia osób uczestniczących w realizacji umowy.
3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Osobami do kontaktów po stronie Zamawiającego jest  pan Jarosław Wachoński -  tel.  61 4360 515,  fax.  61 4360 829,
email:sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
5. Osobą do kontaktów po stronie Wykonawcy jest …………….. tel. ……….., e-mail: ……………...
6. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji  niniejszej umowy należy składać w sekretariacie budynek A Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska we Wrześni.

Materiały:
§ 4

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  z  materiałów  własnych,  które  co do  jakości  odpowiadają  wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom
projektu.
2.  Na każde żądanie  Zamawiającego Wykonawca zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku do wskazanych  materiałów atest
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
3.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do  zbadania  na  żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości
zużytych materiałów.
4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
5.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  to  Wykonawca  zobowiązany
jest do przeprowadzenia tych badań.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonanie
robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.



Personel i sprzęt:
§ 5

1. Wykonawca jest zobowiązany dysponować  odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności odpowiednią  ilością
i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową.
2.  Zamawiający wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy o  pracę,  osób:  roboty
przygotowawcze,  wymianę  gruntu,  wykonanie  robót  związanych  z  budową  i  przebudową  nawierzchni,  roboty  związane
z zielenią, roboty instalacyjne, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, rozbiórkowe.
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1.
Kopia umów o pracę  powinna zostać  zanonimizowana  w sposób zapewniający ochronę  danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi / roboty
budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenia:
§ 6

1. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego i  osób trzecich za szkody,  które powstaną  podczas
lub w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie:
§ 7

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w oparciu
o  ceny  jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  w  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  obmiarem  w  oparciu  o  kosztorys
powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).
2. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy wskazane w kosztorysie ofertowym wynosi ……………. zł brutto (słownie: ….. złotych
.../100)  i  określona  jest  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego  (wypełnionego  przedmiaru  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ)
stanowiącego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztów.
3. Po zakończeniu robót zostanie wykonany obmiar robót. Jeżeli wyniki wykonanego obmiaru będą odbiegały od przedmiaru
przyjętego w postępowaniu,  wartość  robót  określonych w ust.  1  zostanie zmieniona w oparciu  o ilość  robót  otrzymanych
w wyniku ich  obmiaru  oraz  jednostkowych  cen robót  podanych w kosztorysie  ofertowym.  W przypadku  zaistnienia  takich
okoliczności ustala się, że roboty zostaną rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (załącznik
do  oferty  przetargowej).  Do  ceny  otrzymanej  przez  przemnożenie  scalonych  jednostkowych  cen  robót  przez  faktycznie
wykonane ich ilości zostanie naliczony podatek VAT.
4.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wykonania  robót  zamiennych  polegających  na  wprowadzeniu  zmian  asortymentu
wbudowywanych materiałów, urządzeń i robót przedstawionych w ofercie. Zamawiający może wyrazić zgodę na ich wykonanie
o  ile  zmiana  sposobu  wykonania  poszczególnych  robót  oraz  możliwość  zastosowania  materiałów  zamiennych,  innych
technologii lub rozwiązań zostanie zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.
5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  zakresu  rzeczowego  zamówienia  poprzez  zaniechanie  niektórych  robót
(na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji
umowy wystąpią  okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją
projektową.  W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę
przewidzianą  w  kosztorysie  ofertowym  za  te  roboty.  W razie  częściowego  zaniechania  robót  danego  rodzaju  rozliczenie
następuje  na  podstawie  obmiaru  rzeczywiście  wykonanych  robót  danego  elementu,  który  to  obmiar  potwierdzony  będzie
Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego.
6.  W  przypadku  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  umowy,  wynagrodzenie  przysługujące
Wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za  wszystkie  spełnione  świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Obowiązki Wykonawcy:
§ 8

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1.  Wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  1  niniejszej  umowy zgodnie  z  dokumentacją  budowlaną,  stanowiącą
załącznik  do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami, zasadami wiedzy i  sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
2. Wykonawca, zobowiązany jest podczas prowadzenia prac (robót budowlanych) do zapewnienia ciągłości ruchu na terenie
szkoły realizowanych w obrębie których będą roboty budowlane.
3.  Wykonanie  przedmiotu  umowy  przy  pomocy  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje,  przeszkolonych  w zakresie
przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich
wymogów  formalnych  wynikających  z  prawa  budowlanego  i  innych  przepisów  prawa,  związanych  z  rozpoczęciem
i prowadzeniem robót budowlanych.
4. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób itp.
5.  Zapewnienie  nadzoru  technicznego  oraz  obsługi  geodezyjnej  nad  realizowanym  zadaniem  inwestycyjnym,  nadzór
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
6. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich
pracowników i osób zatrudnionych.
7. Przejęcie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:
a)  wyposażenie  zaplecza  budowy  we  wszelkie  przedmioty  jakiejkolwiek  natury,  które  są  niezbędne  dla  lub  podczas
wykonywania robót,
b) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.
8. Uprzedzić pisemnie Zamawiającego, dokonując jednocześnie wpisu do dziennika budowy o każdym przypadku opóźnienia
prac.
9. Utrzymywanie terenu budowy:



a)  w stanie  wolnym od  zbędnych przeszkód  oraz  usuwanie  i  składowanie  wszelkich  urządzeń  pomocniczych  i  zbędnych
materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub pozbywanie ich.
b) zapewniając ochronę mienia,
c)  zapewniając  oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu  budowy,  z  uwzględnieniem  zasad  bezpieczeństwa  z  uwagi
na przebywającą młodzież szkolną lub innych osób,
d) zapewniając usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniając wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót.
10.  Ponoszenie kosztów wykonania  i  bieżącego utrzymywania  dróg dla  potrzeb budowy  oraz  dróg wokół  terenu budowy,
a także ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.
11. Pokrywanie  wszystkich  kosztów i  opłat  koniecznych do wykonania  przedmiotu  umowy,  a  w szczególności  za  energię
elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.
12. Prowadzenie dziennika budowy.
13.  Usunięcie  po zakończeniu robót  poza teren budowy  wszelkich  urządzeń,  tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
14. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
15. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (odbiór końcowy) po uprzednim:
a/ sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót,
b/ sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Podwykonawcy :
§ 9

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane objęte przedmiotem umowy samodzielnie.
2. W przypadku zmiany umowy i powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się określone poniżej zasady.
3.  Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda  Zamawiającego.  Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.  Zamawiający  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych,  których
niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody
na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
b)  w  umowie  podwykonawczej  Strony  nie  wskazały  wartości  wynagrodzenia  /maksymalnej  wartości  umowy  z  tytułu
wykonywania robót;
c) w części,  w jakiej  wynagrodzenie  za wykonanie  robót,  które  Wykonawca powierza Podwykonawcy,  przekracza wartość
wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych
(przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e)  umowa  podwykonawcza  określa  wymagalność  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  w  sposób  inny
(wymagalności) / dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej umowie;
f) postanowienia umowy podwykonawczej  uzależniają  zapłatę  wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę
od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad określonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);
i)  umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż  określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac
lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący
podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
k) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
l)  umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  na  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi
Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
5.  Akceptacja  lub  odmowa  akceptacji  (zastrzeżenia,  sprzeciwy)  umowy  podwykonawczej  przez  Zamawiającego  nastąpi
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza
pisemne  zastrzeżenia  lub  sprzeciw  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane .
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 będzie równoznaczne z odmową
udzielenia zgody.
7.  W przypadku odmowy akceptacji  umowy podwykonawczej,  Wykonawca nie  może polecić  Podwykonawcy  przystąpienia
do realizacji zadania.
8.  W przypadku  odmowy określonej  w ust.  6,  Wykonawca ponownie  przedstawi  projekt  zmiany  umowy z  podwykonawcą
lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
9.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną
przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10.  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 0,5% wartości
umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
zł.
11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa
wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie
pod rygorem nieważności.



13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być  dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej.  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  jest  dłuższy  niż  21  dni
zamawiający informuje o tym wykonawcę lub podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców jak  za  własne.
Na  roboty  wykonane  przez  podwykonawców  gwarancji  udziela  Wykonawca,  który  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.
15.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się,
na zasadach określonych w art.  22a ust.  1,  w celu wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że  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.
16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę  realizacji zadania Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia
należnego  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy
lub usługi,  w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  podwykonawcę  lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.
19.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
21.  W przypadku  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  umownych robót  podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2)  dowodów  zapłaty  zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  wynikających  z  faktur
podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
22. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowiązań  wobec  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców.  Jeśli  opóźnienie  w  zapłacie  wymagalnego  należnego
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia  przekroczy 30 dni,  Zamawiający ma prawo dokonać  zapłaty kwoty  należnej
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.
23. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani
warunków  jego  umowy  z  podwykonawcą  w  terminie  7  dni,  od  dnia  wystąpienia  o  uzasadnienie  przez  Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje  w  takiej  sytuacji  prawo  szczegółowego  zbadania  wywiązywania  się  Wykonawcy  z  warunków
umowy z podwykonawcą,  a także domagania się  od  podwykonawcy złożenia  stosownych oświadczeń  oraz  udostępnienia
dokumentów umownych.
24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
25.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane
przez Podwykonawcę w przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia  sprzeciwu lub zastrzeżeń  do umowy z Podwykonawcą  zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego
naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
26.  Wykonawca  zobowiązuje  się  koordynować  prace  realizowane  przez  podwykonawców,  z  zastrzeżeniem,  że  Stroną
dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
27. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 14, 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.
28. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów Wykonawca przekazywać będzie
wyłącznie przez sekretariat budynek A Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Kary umowne:
§ 10

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w rozpoczęciu robót w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości  0,05% wynagrodzenia o którym mowa
w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie gwarancji i rękojmi w wysokości  0,1%
wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień  zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na
usunięcie wad;



e) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego
- w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
f) za każdy stwierdzony przypadek braku obecności kierownika robót budowlanych na budowie, o którym mowa w § 8 ust. 5
w wysokości 500 zł,
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie określonym w § 9 ust.
11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie,
h) za nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  0,01%
całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,
i) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o której mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
j) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę  poświadczonej  za zgodność  z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
k) za  brak zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty  wynagrodzenia  o którym mowa w §  9  ust.  13,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
l)  za odstąpienie  od umowy,  za które Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  w wysokości  20%  wynagrodzenia  umownego
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,
m) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi/
roboty budowlane w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego , o którym mowa
w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;
b) za zwłokę  w przeprowadzeniu  odbioru końcowego robót w wysokości  0,1%  wynagrodzenia  umownego, o którym mowa
w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;
c) za  odstąpienie od umowy z  przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego w wysokości  20%  wynagrodzenia  umownego
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3.  Odstąpienie  od  umowy  nie  powoduje  utraty  możliwości  dochodzenia  wyżej  wskazanych  kar  umownych
przez Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Kontrola jakości:
§ 11

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program zapewnienia jakości, stanowiący
integralną część dokumentów budowy.
2.  Wykonawca zobowiązany  jest  do przestrzegania w toku realizacji  robót,  wymagań  dotyczących stosowania  materiałów,
wyrobów  i  urządzeń  oraz  sposobów  wykonania  robót,  wynikających  z  dokumentacji  projektowej  oraz  ze  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót:
§ 12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie,
na koszt Wykonawcy.
2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zamawiający
ma  prawo  polecić  Wykonawcy  dokonanie  tych  czynności  na  jego  koszt.  W  przypadku,  jeżeli  te  czynności  przesądzą,
że wady/usterki w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego
tytułu kosztów.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie określonym przez Zamawiającego, to ma on prawo
polecić usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robót:
§ 13

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
a)  odbiór  końcowy  –  po  bezusterkowym  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  przedłożeniu  dokumentów,  o  których  mowa
w ust. 9 i 10,
b) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.
3. Odbiorów dokonuje Komisja, w skład której wchodzą:
a/ przedstawiciel Zamawiającego,
b/ inspektor nadzoru (o ile występuje),
c/ przedstawiciel Wykonawcy,
d/ kierownik budowy/robót (o ile występuje),
e/ Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców.
4. Strony ustalają,  że każdorazowo z prac komisji  odbioru sporządzone zostaną  protokoły określające wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.
5.  W  odniesieniu  do  robót  podlegających  odbiorowi  końcowemu  inspektor  nadzoru  sprawdza  również  kompletność
przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.



6.  Jeżeli  w  toku czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady/usterki,  to  Zamawiający  odstępuje  od odbioru,
do  czasu  usunięcia  wad  lub  usterek,  wyznaczając  termin  do  ich  usunięcia.  Po  usunięciu  wad  lub  usterek  Wykonawca
i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 1b niniejszego paragrafu.
7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy
obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.
8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają
się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający
może:
1) obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy odpowiednio  do zmniejszonej  wartości  użytkowej,  technicznej  lub  estetycznej  robót
określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez
Zamawiającego, albo
2)  zażądać  od  Wykonawcy  wykonania  robót  po  raz  drugi  na  koszt  Wykonawcy,  zachowując  przy  tym  prawo  potrącenia
poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,
3)  dokonać  robót  na  koszt  Wykonawcy  potrącając  ich  wartość  i  poniesioną  szkodę  z  wynagrodzenia  z  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek
i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca zakończy wszystkie
czynności  odbioru  w  ciągu  7  dni.  Wykonawca  ponadto  dostarczy  w  dniu  odbioru  końcowego  kosztorys  powykonawczy
oraz kosztorys różnicowy (pomiędzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
10.  Wykonawca jest zobowiązany przekazać  Zamawiającemu kompletną  dokumentację  zamontowanych przez Wykonawcę
urządzeń i innych elementów wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.
11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja na roboty budowlane:
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji dla robót budowlanych
wynosi  60  miesięcy,  dla  okablowania  strukturalnego  wynosi  25  lat  oraz  dla  dostarczonych  urządzeń  na  okres  zgodny
z gwarancją producenta od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy,
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty
pisemnego  (listem,  mailem  lub  faksem)  powiadomienia  przez  Zamawiającego.  W  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą
Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony
o czas naprawy.
4. Wady lub usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu
14  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  zgłoszenia.  W  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Zamawiającego  możliwe
jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek.
5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć
wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7.  Gwarancją  Wykonawcy  objęte  są  wszystkie  roboty  wykonane  na  podstawie  umowy,  bez  względu  na  to,  czy  zostały
wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

Rękojmia:
§ 15

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących
w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wad  lub  usterek  powstałych  po  odbiorze,  lecz  z  przyczyn  tkwiących
w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie  60 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
umowy.
2. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane będą co najmniej dwukrotnie przeglądy gwarancyjne. Przeglądy gwarancyjne
służą stwierdzeniu wad i ocenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia  przeglądu,  a  Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać  Wykonawcy  protokół  przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku
wykrycia wady / usterki w okresach między przeglądami Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie od daty
jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest data nadania pisma u operatora.
3.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  14 dni  od  dnia  zawiadomienia  wykonawcy  o  wadzie,  lecz  w  terminie  nie  dłuższym niż
1  miesiąc,  a  w  przypadku  wad  stwarzających  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia  lub  mienia  -  2  dni  od  dnia  zawiadomienia
wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający
może ustalić inny termin usunięcia wady.
4. W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia wykonawcy karami
umownymi. Kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie obciążony Wykonawca.
5. Nie później niż 7 dni przed upływem okresu rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, który służy potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi.
6. Od dnia odbioru końcowego do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia
wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  który  był  przedmiotem  umowy,  i  za  którą  ponosi
odpowiedzialność, a spowodowanej:
1) wadą,  która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na dzień  zakończenia robót budowlanych
służących realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, jeżeli wynikające
z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub,
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.



7. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy
istnienie wady/usterki w okresie rękojmi.

Płatność wynagrodzenia:
§ 16

1. Zapłata wynagrodzenia  za wykonanie  umowy nastąpi w oparciu o fakturę  końcową  oraz faktury częściowe wystawione
po protokolarnym odbiorze robót. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
„Wykazu robót  wykonanych  częściowo”  potwierdzonego  przez  przedstawiciela:  Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  (o  ile
występuje), Wykonawcy
(kierownika budowy – o ile występuje), Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców. Wykaz sporządzany
jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej z pozycji.
2.  Podstawą  wystawienia  faktur  częściowych  będzie  protokół  stanu  zaawansowania  zadania.  W  protokole  stanu
zaawansowania  zadania  określona  będzie  wartość  prac  wykonanych,  wg  stanu na dzień  jego  sporządzenia,  z  rozbiciem
na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
1) Wykonawcę,
2)  Podwykonawców  zgłoszonych  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  i  wprowadzonych
do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczącym podwykonawców:
a) robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych;
b) usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót
budowlanych, zwanych w dalszej treści umowy „Podwykonawcami".
Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora
Nadzoru (o ile występuje), Wykonawcy (kierownika budowy – o ile występuje), Podwykonawców (o ile występują) i dalszych
Podwykonawców.
3.  Podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  protokół  końcowego  odbioru  zadania  podpisany  przez  upoważnionych
przedstawicieli:  Zamawiającego,  Inspektora Nadzoru (o ile występuje),  Wykonawcy (kierownika budowy – o ile występuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców (o ile występują).
4. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 9 ust. 21 umowy.
5. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty
ostatniej faktury / rachunku.
6. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,
Zamawiający  wstrzyma  wypłatę  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty.
7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunków umowy i odstąpienie od umowy:
§ 17

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień  umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.
3.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50% wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  w  umowie  lub  umowie
ramowej,
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą  starannością,
nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawcę,  któremu Zamawiający udzielił  zamówienia,  ma zastąpić  nowy Wykonawca w wyniku połączenia,  podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki  udziału w postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec  niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy,
4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1)  zmiana  wykonawcy  realizacji  zamówienia  publicznego  w  przypadku  gdy wykonawca  z  którym została  zawarta  umowa
wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym
wykonawcą  na  tych  samych  warunkach.  Nowy  wykonawca  musi  wykazać  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu
oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych
wykonawca.  Nowy  wykonawca  musi  także  wykazać  brak  podstaw  do  wykluczenia  w  zakresie  określonym  w ogłoszeniu
o  zamówieniu  lub  w  SIWZ.  Nowy  wykonawca  odpowiada  solidarnie  z  dotychczasowym  wykonawcą  za  zakres  umowy
dotychczas zrealizowany,



2)  zwiększenie  lub  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  zamówienia  w  wyniku  dokonanego  obmiaru  robót,  o  którym  mowa
w  §  7  ust.  3  i  6  umowy.  W  takim  przypadku  przewiduje  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  wynagrodzenia  wykonawcy
w na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do zwiększenia
lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;
3)  ograniczenie  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku  zaistnienia  uzasadnionych  okoliczności,  w  których  zbędne  będzie
wykonanie  danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
cen  jednostkowych  wskazanych  w  ofercie  wykonawcy  lub  w  innych  sposób,  proporcjonalnie  do  ograniczenia  przedmiotu
zamówienia zgodnie z § 7 ust. 8 umowy;
4) zmianę zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego),
wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe
będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą  w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie
częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót
danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego.
5) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
b)  zmiany będące następstwem okoliczności  leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności:  wstrzymanie  realizacji
umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamówienia;
c) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia;
d) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia
robót objętych umową podstawową;
e) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy.
W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  powyżej  termin  wykonania  umowy  może  ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
6) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
7) zmiany rozwiązań technicznych, gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność
wstrzymania  prowadzonych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych;  dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  stosunku
do pierwotnej  dokumentacji  oraz zmianę  terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania
i  uzgodnienia  rozwiązań  niezbędnych  do  właściwej  realizacji  robót);  w  umowie  zostaną  wprowadzone  zmiany  dotyczące
zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące
terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,
8) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu /
urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego,
9)  zmiany  w  zakresie  płatności  i  wynagrodzenia  -  zmiany  terminów  płatności  wynikające  z  wszelkich  uzasadnionych
(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;
10)  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  skutkujące  niemożliwością  prowadzenia
działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
11) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było
przewidzieć  ani  jemu  zapobiec,  obejmujące  w  szczególności  wojny,  epidemii,  pożaru,  działania  wojenne  (bez  względu
na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników
Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki
pogodowe, huragany, pioruny itp.
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za  wszystkie  spełnione  świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi,
d)  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotycząca  podmiotu  wskazanego  w  ofercie,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że 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,
e)  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zamiaru  zmiany  sposobu  wykonywania  umowy  poprzez  również
podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę
zmiany umowy.

§ 18
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy;  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął  robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót;



b)  Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych okoliczności  nie  będzie  mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;
c) upłynął  termin 30 dni  o daty wymagalności  niezapłaconej  faktury,  przy czym za dzień  zapłaty  faktury uważa się  dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i  powinno
zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w ciągu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące zobowiązania szczegółowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym protokołem na koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy;
c) Wykonawca zgłosi  do wykonania  przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  zabezpieczających, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpóźniej  w terminie 14 dni  usunie z terenu budowy urządzenia  zaplecza,  sprzęt  i  materiały  przez niego
dostarczone i wniesione;
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
- przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy;
5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.

§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)
2.  Wszelkie spory  mogące wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądowi  właściwemu
dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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