ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ-dot.
części nr 4
Wzór/ projekt umowy
-P R O J E K TU M O W A

N R …../ PZD/………

W dniu ...............2022 r. w Nidzicy pomiędzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
NIP: 9840161589 w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29,13100 Nidzica, reprezentowanym przez:
Pan Jacek Dłuski

– Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

przy kontrasygnacie
Pani Anna Mróz

- Główny Księgowy

a
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
prowadzącym działalność na podstawie …………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………...........
posiadającym REGON ………….…………………… i NIP ……..…………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego
w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze
zm., dalej: ustawa Pzp), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 05/2022 –
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:„Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części” w Części nr 4 –
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo- Zaborowo - Kanigowo w zakresie
szczegółowo określonym w przedmiocie zamówienia, ofercie, przedmiarze robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót (zwanej dalej STWiOR), projekcie budowlanym,
Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, w tym dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej prawidłową realizację Umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do
prawidłowej i terminowej realizacji umowy
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR i projekcie

5. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego użycia wykonawca ma obowiązek
wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt.
6. Wykonawca oświadcza, ze na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą okoliczności
utrudniające bądź uniemożliwiające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19.
7. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty odwadniające,
podbudowa, nawierzchnia, pobocza i skarpy,roboty towarzyszące
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajduje się w
przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie
budowlanym oraz SWZ. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią
powołanych dokumentów i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
8. Wykonawca oświadcza, że:
a) Zapoznał się z terenem realizacji robót i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń, co do możliwości realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi w
nich postanowieniami,
b) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu
jakiemu ma służyć,
c) Zapoznał się z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem
robót, w zakresie niezbędnym do wykonania robót,
d) Dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
9. Zadanie współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych
10. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM (uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych) strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia
finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas
poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i
środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.
11. Mając na względzie regulacje ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej Ustawą) –
stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw.
podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów
prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień
publicznych Wykonawca oświadcza, że w dniu zawierania umowy nie stanowi podmiot, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy i w trakcie trwania postępowania nie stanie się
podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy
§2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami określonymi w
postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :
- przedmiarem robót,
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- projektem budowlanym,

- złożoną ofertą wykonawcy,
- specyfikacją warunków zamówienia,
- warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
- przepisami bhp i p.poż.
§3
1. Przy realizacji robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie stosunku pracy, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do
powierzonych zadań, przez cały okres realizacji powierzonych zadań: wszystkich
pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, pracowników biurowych i
kadry kierowniczej, za wyjątkiem kierowników budowy, którzy wykonują czynności w
zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na stosunku pracy osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w kosztorysie ofertowym.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy podwykonawców
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych
równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone
im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez
podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie
stosunku pracy.
4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 1 oraz ust. 3 w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem 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.
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany
ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
6. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązku z ust. 1
lub 3 przez Wykonawcę lub podwykonawcę 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 stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 4,
2) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę/ kopię powołania, mianowania, wyboru,

spółdzielczej umowy 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 w tym
kopia powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej rozporządzenie o ochronie danych) tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, data powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy,
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i 3, w
szczególności przez:
1) żądanie aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1-5), 2)
żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, o
którym mowa w ust. 1,
3) zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 4
1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pani Małgorzata Kaszubowska
2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością
i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o
wykrytych wadach.
4. Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren robót i ich kontroli w każdym czasie.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania
o wykrytych wadach wpisem do dziennika budowy.
7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o w osobie: _____________ zgodnie ze
złożoną ofertą i wymaganiami SWZ
8. Osoba wymieniona w ust. 7 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Inspektorem
Nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót
jeżeli są one zgodne z prawem.
10. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać wymiany osoby, o
której mowa w ust. 7. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować zmianę osoby, o której

mowa w ust. 7, w następujących przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci; oraz
2) jeśli zmiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiającego.
11. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania robót lub w przypadku
niewłaściwego wykonywania robót lub w przypadkach określonych w ust. 10, okaże się
konieczne zastąpienie osoby, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie
zastępstwo przez inną osobę spełniającą wymagania określone w umowie
12. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez
osoby spełniające wymagania określone w umowieoraz jeśli zagrożone jest prawidłowe
wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni
roboczych od powzięcia wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa.
13. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w
ust. 7, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub
wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę,
o której mowa w ust. 7, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach określonych w ust. 11. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Jeśli
zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej
Umowy.
14. Do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu
umowy określonego w § 1 wyznacza się:
- ze strony Zamawiającego:
p. Jacek Dłuski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, tel. 696464185, email:
pzdnidzica@wp.pl,
p. Małgorzata Kaszubowska- Kierownik Działu Technicznego, tel. 89/ 625 23 13, e:mail:
pzdnidzica@wp.pl,
- ze strony Wykonawcy: p. …………………, e.mail………………., tel.

………….

§ 5
1. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
2) odbiór robót,
3) zapłata wynagrodzenia

2. Obowiązki Wykonawcy:
1.1. Po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego
inwestycji
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu
rzeczowo – finansowego w dniu zawarcia umowy

1.3. Oznakowanie robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym
„Projektem organizacji ruchu”,
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający
bezpieczeństwo na drodze i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z
prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb. Oznakowanie powinno być estetyczne,
czytelne,
wykonane z materiałów odblaskowych i odpowiadać obowiązującym
wymogom.
1.5. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wykonywanymi robotami
odpowiada w całości Wykonawca.
1.6. Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną dla wszystkich asortymentów robót.
1.7. Materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy
dostarcza na własny koszt Wykonawca. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone
do obrotu, zgodne z normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz posiadać
wymagane atesty i aprobaty techniczne.
Na każde żądanie Zamawiającego, bądź inspektora nadzoru, we wskazanym terminie,
Wykonawca zobowiązany jest
okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem
budowlanym i przeprowadzać badania wchodzące w zakres przedmiotu umowy.
1.8. Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon – na koszt Wykonawcy), dozorowania
budowy, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji ruchu i innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia- na własny koszt.
1.9. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o terminie
wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających,
1.10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku na terenie robót oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu, usuwanie odpadów produkcyjnych na własny koszt i własnym
staraniem oraz uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu robót,
1.11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia
robót
1.12. Zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru.
1.13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia
OC. Umowa ubezpieczenia powinno dotyczyć wszelkich szkód , które mogą zaistnieć w
związku z prowadzeniem robót. Najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę ubezpieczenia,
którego wysokość nie może być niższa niż 100 % wartości umowy brutto. W przypadku
zaniechania powyższego obowiązku Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o owym
zaniechaniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie
budowy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców zgodnie z ofertą.
5. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcje kontrolne w stosunku do
realizowanego zadania oraz upoważnionym przedstawicielom inwestora.

6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie
kontroli terenu wykonywania robót, ich realizacji, stosownych materiałów oraz innych
okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów
elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych z
uwzględnieniem zasady ustalania wymaganego udziału pojazdów określonej w art. 36a
wymienionej ustawy
§6
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z
Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, złożony najpóźniej w dniu
zawarcia umowy stanowił będzie załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram powinien
zawierać kwoty netto i brutto z uwzględnieniem całego okresu realizacji umowy.
2. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia
wykonawcy i nie wymagają formy aneksu.
3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają zgody Zamawiającego
wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
4. Wykonane elementy robót oraz materiały będą poddawane próbom i badaniom zgodnie
z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm. Wszelkie koszty związane
z próbami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urządzenia, obsługę i materiały
pomocnicze niezbędne do ich przeprowadzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przeprowadzenia prób i badań
sprawdzających nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, według zaleceń
Zamawiającego. Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział
w przeprowadzanych badaniach i próbach. Koszty związane z udziałem Zamawiającego
w tych badaniach pokrywa Wykonawca.
§ 7
TERMINY
1.
2.
3.
4.

Termin przekazania terenu robót: w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania
terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.
Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez zamawiającego.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 160 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do dnia …………
Do upływu wyżej wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i
zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania
§ 8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ogółem :
............................................zł netto,

podatek VAT ..........%, t.j..................................zł,
brutto
..................................... zł ,
słownie:...............................................................................................................................................
......................................................................................................
zgodnie z ofertą.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące
informacje o warunkach istniejących na terenie budowy oraz oświadcza, iż otrzymane informacje
umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków, czasu koniecznego do należytego
wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztów
realizacji i wysokości wynagrodzenia.
5. Wykonawca oświadcza, iż sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności
dokumenty stanowiące załączniki do umowy oraz SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych
błędów, sprzeczności lub braków, które mogłyby wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu
umowy.
6. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą zaliczkową obejmującą
5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust 2 umowy oraz jedną fakturą końcową
obejmującą 95% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 2 umowy, która zostanie
wystawiona po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze ostatecznym (końcowym) przedmiotu
umowy przez zamawiającego bez uwag.
7. Faktura końcowa przedstawiona zostanie wraz z
1) Protokołem odbioru wykonania robót podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego
2) W przypadku korzystania z podwykonawców:
a) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich
roboty, dostawy i usługi,
b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub
przez Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców. Kopie dokumentów powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ze strony Wykonawcy, posiadające
uprawnienia do jego reprezentacji (zgodnie z właściwym rejestrem).
8. Do rozliczenia robót należy dołączyć również tabele obmiarowe oraz szkice pomiarowe.
9. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi
w ciągu 7 dni, o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone materiały,
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2
lit. b), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia na okres 60 dni. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 pkt 2) lit. b), nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do
żądania odsetek. Po tym terminie Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
11. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji:
a)Faktury będą wystawiane zgodnie z poniższym wzorem:
Nabywca: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica NIP: 9840161589
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
b)Fakturę należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy
_____________ w banku _____________, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z dokumentami o
których mowa w ust. 7 i 8.
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek bankowy
zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), który będzie wskazywany na
fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie
będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.*/
Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o
podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który
będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej płatności*.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie
w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego
rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
14. Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności niewypłacone w terminie w
wysokości ustawowej
15. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania prac z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną
i odebraną część przedmiotu umowy.
16. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy faktury.
17. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania przez
zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy.
19. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę
wynagrodzenia wykonawcy

20. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z późn. zm.)
§ 8a
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny
brutto wskazanej w § 8 ust. 2 umowy tj. w kwocie ………………. zł.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie
30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający
zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 6.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego,
zgodnie z postanowieniami § 8. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości
zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancji bankowych;
3) gwarancji ubezpieczeniowych;
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem
przez gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać
tłumaczenie przysięgłe na język polski
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi
podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez
polski sąd.

13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub
przepisami ustawy Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie
rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że
umowa została wykonana należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest - przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie
lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru
wykonanych robót.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania
aneksu do umowy przez zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę, w przypadku
odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, bez względu na okoliczności faktyczne lub
prawne będące podstawą odstąpienia.
§ 9
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:
a/ Dziennik budowy
b/ Księgę obmiarów
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
personel wskazany w § 4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 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 spełniały wymogi
przepisów prawa i umożliwiały prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa
robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż
wskazane przez Wykonawcę w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni

roboczych od powzięcia wiadomości o skierowaniu osób bez akceptacji Zamawiającego
§ 11
ODBIORY
1.Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
a/ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b/ odbiór ostateczny (końcowy),
d/ odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót o których mowa w ust. 1 lit. a/ będą dokonywane będą na zasadach określonych w
STWiOR
2.1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót oraz
do powiadomienia Wykonawcy wpisem w dzienniku budowy o stwierdzonych wadach
i o terminie ich usunięcia.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest informować inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikających
lub ulegających zakryciu, gdy będą gotowe do odbioru.
2.3.Inspektor nadzoru obowiązany jest dokonać ich odbioru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3
dni od powiadomienia o gotowości do odbioru.
3. Odbiór ostateczny przeprowadza Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wpisem w dziennik budowy.
3.1. Wykonawca do odbioru ostatecznego zobowiązany jest przedłożyć kompletny operat
kolaudacyjny zawierający:
a/ tabelę elementów rozliczeniowych ,
b/ sprawozdanie techniczne,
c/ receptury i ustalenia technologiczne,
d/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
e/ wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i
wykonania podano w STWiOR,
f/ atesty jakościowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,
h/ księgę obmiaru robót,
i/ dziennik budowy,

j / inne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Art. 57, nie
wymienione w poz. lit. a-j.
4. W odbiorze ostatecznym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym
inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.
5. Protokół ostatecznego odbioru
zakończenia odbioru.

sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu

6. Jeżeli w toku odbioru robót zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu niezakończenia robót, wad istotnych lub braku dokumentów, Zamawiający może
odmówić odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do
odbioru wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem wykonawcy jeżeli upłynął termin, o którym
mowa w § 7.
7. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy.
Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 14 dni, od dnia upływu okresu
gwarancyjnego i zawiadomić o nim wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia
czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru.
§ 12
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego wad nadających się do usunięcia,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi istnienia
wad:
1/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i
technicznej,
2/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub
żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy,
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.
3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni
od daty jej ujawnienia.
4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności
oględzin.
Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne
możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2 bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.
7. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego i nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usunięcia
wad zostaną potracone w pierwszej kolejności z należności przysługującej Wykonawcy, w

następnej z zabezpieczenia należytego wykonania. W przypadku gdy koszt usunięcia wady
przekracza wartość ostatniej faktury lub zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo dochodzenia
należności na drodze postępowania sądowego.
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umowy, gwarancji jakości na okres ___ lat od daty odbioru ostatecznego. (II kryterium oceny
ofert)
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów
technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez
strony.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 5 dni roboczych.
4. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru
ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia następnego po potwierdzeniu
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
5. W przypadku gdy okres gwarancji jakości jest dłuższy od ustawowego okresu rękojmi za
wady, Strony zrównują okres rękojmi za wady przedmiotu umowy z okresem gwarancji
jakości.
6. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy, według
uznania Zamawiającego, w okresie obowiązywania, niniejszej gwarancji.
7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
8. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w
przeglądach gwarancyjnych.
9. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
10. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający
niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.
11. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie
trwania gwarancji.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu
gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.
13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego
§ 14
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiający

uprawniony jest do wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.
2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na
powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa przeniesienia wierzytelności powinna zawierać numer rachunku bankowego
cesjonariusza. W przypadku, gdy cesjonariuszem będzie podwykonawca i dalszy
podwykonawca numer rachunku bankowego powinien być zgodny z rachunkiem wskazanym
w umowie o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. Zmiana rachunku bankowego
cesjonariusza powinna następować aneksem do umowy cesji
§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8, tj ………………………………………
słownie ……………………………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w :
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej
wysokości.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. W szczególności Zamawiający ma prawo pokryć z
zabezpieczenia kary umowne. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione zgodnie z
Rozdziałem XXII SWZ, która stanowi integralną część umowy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie lokowane na rachunku oprocentowanym
Zamawiającego.
6. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie
wykonanych – tj. podpisania ostatecznego protokołu odbioru bez uwag.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.
§ 16
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innemu wykonawcy
zgodnie z ofertą. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za
należyte i zgodne z umową wykonanie całości robot objętych umową, ani nie rodzi prawa do
zwiększenia wynagrodzenia umownego. Powierzenie czynności będących przedmiotem
umowy osobie trzeciej możliwe jest jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawcę

pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w ust. 3, na którego zasoby,
jako podmiotu trzeciego Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp,
jest dopuszczalna jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.
3. Wykonawca
powierzy
wykonanie
części
zamówienia,
obejmującej
_____________________________________________________________________ (zakres
(opis)
części
zamówienia)
Podwykonawcy:
_____________________________________________________________________ (nazwa
(firma) podwykonawcy)
Powierzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w formie i na zasadach
określonych w § 16.
(*Ust. 2 i 3 będą miały zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaże, że będzie wykonywał w tej
części umowę za pomocą podwykonawców, na zasoby, których jako podmiotu trzeciego powoływał się
na zasadach określonych w art. 118 Pzp)

4. Zapisu ust. 2 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawców.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania robót, do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna w szczególności:
1) stanowić iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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,
2) stanowić iż kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może
przekraczać wartości wynikającej z ofert Wykonawcy należnej za ten sam zakres robót,
3) stanowić iż przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części
zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
4) stanowić iż wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w
częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę,
5) stanowić iż wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
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Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
6) stanowić iż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy o podwykonawstwo;
7) zawierać rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zaakceptowanego
przez Zamawiającego, na który należy przelać wynagrodzenie w sytuacji określonej w ust. 17.
W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa powyżej wymagany jest aneks do
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo;
8) stanowić iż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mogą powierzyć realizacji
przedmiotu umowy osobie trzeciej ani przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby
trzecie – bez uzyskania zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności;
9) zawierać wymóg wynikający z § 3 ust. 3umowy.
Wykonawca przedstawiając umowę o podwykonawstwo Zamawiającemu powinien wyróżnić
w niej zapisy określone w ust. 6 pkt. 1)-9).
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy
zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) w ramach, których termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy
niż przewidywany Umową dla tych robót,
5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu
umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) niespełniania wymagań
określonych w ust. 6,
2) projekt umowy zawiera postanowienia określone w ust. 8.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 14 dni od przedłożenia mu tego projektu, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w
całości zastrzeżenia Zamawiającego.
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
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zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza
pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie
przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia mu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 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 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości brutto większej niż 50.000 PLN.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
zawiera termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy
niż określony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której
mowa § 17 ust. 1 pkt 5)
Zapisy określone w ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszej umowy Zamawiający dokona
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.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawą wypłaty wymagalnego
wynagrodzenia będzie dokument wewnętrzny Zamawiającego, sporządzony w oparciu o
potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w § 8 ust. 7niniejszej umowy.
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.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17, Zamawiający umożliwi
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 17, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie
złoży w trybie określonym w ust. 19 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o którym mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych § 16.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robót
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych umową, nie dają gwarancji należytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
z terenu robót, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robót
naruszają postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
Wykonawca zobowiązuje się zamieścić w umowie z Podwykonawcą zapis, w wyniku którego
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie będzie mógł bez zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności.
Wykonawca przed przyjęciem terenu budowy zobowiązany jest podać Zamawiającemu, o ile
są już znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób

do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym zakresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
§ 17
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2umowy, określonego w dniu zawarcia
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu zakończenia robót, przy czym
za termin zakończenia robót strony ustalają złożenie do Zamawiającego pisma o zakończeniu
robót;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 i
§ 13;
3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu zawarcia
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;
4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej jakiejkolwiek zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o
którym mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu zawarcia
umowy;
6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego
w dniu zawarcia umowy;
7) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiającego – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy;
8) za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę § 3 ust. 1 – w
wysokości 1000,00 PLN za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy. Kara ta
stanowić będzie wynik iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilości miesięcy podczas których
dana osoba nie miała wymaganej umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub
spółdzielczej umowy o pracę;
9) za każdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawcę zapisów z § 3 ust. 3– w
wysokości 500,00 PLN;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu
zawarcia umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, określonego w dniu
zawarcia umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o
których mowa w § 20 ust. 9.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za
wykonanie przedmiotu umowy.
4. W przypadku wystąpienia szkody, Strony mogą domagać się oprócz kary
umownejodszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.
5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów
do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy.
§ 18
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 19
Od należności wynikających z umowy, opłacanych z opóźnieniem stronie uprawnionej do ich
otrzymania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości ustawowej.
§ 20
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub niskie
temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych
warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków,

c) gdy wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ na realizację
przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących
sieci i urządzeń podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, wycinki drzew,
znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym,
e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia
przeszkody,
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od Stron losowe zdarzenie
zewnętrzne, które było nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, jak
również siły wyższej, która już wystąpiła (COVID-19), lecz jej skutki nie są jeszcze znane, powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu o ile będą miały wpływa na
termin realizacji wykonania umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia
przeszkód.
2) materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wiedzy
technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub
jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub
zmniejszenia kosztów eksploatacji,
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
dokumentacji a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,
d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno wykonawca, jak i zamawiający
3. W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, któremu/-ym powierzono wykonanie części przedmiotu zamówienia, nie
stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wymienionych w § 4,
5. Zmiana kierownika budowy lub kierowników robót, może nastąpić pod warunkiem:
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
personel wskazany przez wykonawcę w ofercie wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o
których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 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 wskazanych osób będą takie same lub wyższe
od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
nieważności.
7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu następuje w formie pisemnej. W
przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wysłane na
dotychczasowy adres Strony uznaje się za skuteczne doręczone.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień
zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych
§ 21
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający, poza okolicznościami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w art. 456
ustawy Pzp, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
1) Wykonawca 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,
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż
10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie rozpoczął
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie
terminu zakończenia robót,
4) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na sumę większą niż 5 % wartości umowy,
5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części,
6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalną wysokość wskazaną w umowie.
7)Wykonawca nie spełnił obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 7.
2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu robót przekracza 10 dni roboczych liczonych
od terminu określonego w § 7 ust. 1,
2) zwłoka Zamawiającego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych liczonych od
terminów określonych w § 11.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i
własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 2)
przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy zgłosić Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić
odbiór jednostronny,
4) niezwłocznie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub
wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustalić zasady
przekazania tego majątku Zamawiającemu,
5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek stronę, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,
2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokołu odbioru.
5. Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć
zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, , kar
umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów.
§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych( Dz.U. z 2021 r. poz1129 z póź. zmianami )
2. Integralnymi składnikami umowy są:
1) Przedmiar robót,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3) Projekt budowlany
4) Oferta
5) SWZ
§ 23
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.
2. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może
zażądać spotkania w celu wymiany i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania
wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w
związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji, lub innego
polubownego rozwiązaniu sporu. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sądu.
4. Spory, których rozstrzygnięcie w sposób wskazany powyżej okaże się niemożliwe, rozstrzygane

będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 24
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca

KLAUZULA
INFORMACYJNA
O
PRZETWARZANIU
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY

DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
związku z realizacją umowy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa
29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres e-mail:
pzdnidzica@wp.pl ,
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –z którym kontakt jest
możliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów,
zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie
Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na
podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego
instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych.
6. Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 8. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

