U M O W A – WZÓR
zawarta w dniu ……………….. w Kruszwicy pomiędzy
Gminą Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234
reprezentowaną przez Burmistrza Kruszwicy –
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy –
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
....................., zam. w ........................
prowadzącym działalność pod nazwą:..................
z siedzibą w .....................................,
mającym nadany nr NIP .............................
oraz REGON ...................................,
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy, termin wykonania
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dla Zamawiającego zadania pn. „Remonty cząstkowe dróg
gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”.
2. Zakres przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą
Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych dróg w dwóch metodach tj.:
1/ wbudowanie 300 ton mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco
2/ powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
4. SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta Wykonawcy są
integralną częścią niniejszej umowy.
§2
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, a ich
zakończenia do dnia ……………
Prawa i obowiązki stron
§3
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez pisemne wskazanie osób pełniących obowiązki
inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
4) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) przejęcia od Zamawiającego terenu robót,
2) niewykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych tj. ul. Kujawskiej,
Kolegiackiej, Solidarności i Wiejskiej w Kruszwicy w piątki i soboty. Na tych drogach w/w
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dniach mogą być remontowane tylko miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na pisemne
polecenie Zamawiającego,
3) prowadzenia książki obmiaru robót z podaniem nazwy ulicy, określeniem lokalizacji miejsca
remontowanej nawierzchni,
4) ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe, czytelne, oraz czyste oznakowanie
i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym,
5) zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do
Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i
załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę;
6) zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie
drogowym,
7) utrzymania porządku na terenie drogi w czasie realizacji remontu, zabrania się pozostawienia
wyciętego fragmentu nawierzchni bez wypełnienia, pozostawienia urobku na poboczu lub
chodniku po zakończeniu prac na danym odcinku drogi,
8) przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót na własny koszt,
9) sprawowania bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy posiadających
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego
na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy,
wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego,
10) przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie,
11) uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących dróg uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac,
12) poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy,
13) użycia materiałów do wykonania przedmiotu niniejszej umowy posiadających stosowne
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich
wbudowaniem,
14) okazania na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania
przez Zamawiającego odbioru robót,
15) zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym
uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie
roboty w związku z umową będą wykonywane,
16) prowadzenia robót co najmniej 2 brygadami roboczymi jednocześnie. Zmniejszenie
zaangażowania sprzętowego może się odbyć jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego
w przypadku zmniejszenia zakresu prac do wykonania.
§4
1. Wykonawca na czas trwania umowy zawrze umowę ubezpieczeniową na swój koszt od
odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub osobie powstałe w związku wykonywaną
działalnością o wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 300.000,00 zł.
2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia zawartego na okres krótszy niż przewiduje
umowa jest on zobowiązany do zawierania kolejnych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
i przedstawienia jej Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed upływem ważności kolejnej
polisy .
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót na
terenie budowy oraz na terenie przyległym do niego, a związanych z prowadzonymi robotami np.:
zniszczenie lub zabrudzenie gruntem dróg dojazdowych do budowy, uszkodzenie urządzeń obcych
znajdujących się na terenie prowadzonych prac itp.
Odbiór przedmiotu umowy
§5
1. Po zakończeniu robót kierownik budowy dostarcza inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed dniem
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentację odbiorową, która zawiera
wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
2. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji odbiorowej inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie
potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu
umowy oraz przekazania dokumentacji odbiorowej.
3. W przypadku ustalenia, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe albo
niekompletne inspektor nadzoru inwestorskiego, wskazując przyczyny, odmawia potwierdzenia
gotowości do odbioru.
§6
1. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnym
powiadomieniem potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż w dniu
określonym w § 2.
2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia o gotowości do odbioru.
3. Zamawiający czynności odbioru zakończy w ciągu 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia czynności odbiorowych.
4. Z czynności odbioru strony sporządzają protokół.
§7
1. Odbiór
końcowy
przeprowadza
powołana
przez
Zamawiającego
komisja,
która
w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość
i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad komisja spisuje
niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót.
2. Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego stwierdzi, że przedmiot umowy
zawiera wady, które ujawniły się po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości
do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad
wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 odbiór końcowy zakończy się spisaniem protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad
i usterek. Zakończenie usuwania wad
potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
§8
1. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że pomimo oświadczenia
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości Wykonawcy do odbioru bądź o potwierdzeniu
usunięcia wad, roboty budowlane nie zostały zakończone, uczyni o tym fakcie uwagę do protokołu
wraz z oświadczeniem o nie odbieraniu przedmiotu umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca obowiązany jest zakończyć realizację przedmiotu
umowy i ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.
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§9
1. Jeżeli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu
umowy (§ 2 ) to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania.
2. W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił
zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
§ 10
Jeżeli podczas czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 11
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………….. zł brutto, (słownie: ……………………. ) zgodnie z jego ofertą.
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Podstawą płatności będzie iloczyn ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym dla
poszczególnych grup uszkodzeń i ilości wykonywanych prac remontowych wynikających z książki
obmiaru.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie:
1) faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
2) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3) dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia o którym mowa w § 15 ust. 20 (w przypadku
udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia w części której dotyczy płatność),
w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.
6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, Nr …………………………………………., do
którego prowadzony jest rachunek VAT funkcjonujący w mechanizmie podzielonej płatności.
7. Fakturę VAT, o której mowa w ust. 2 pkt 1 należy wystawić na : Gmina Kruszwica,
ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234
§ 12
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na
rzecz osób trzecich z wyłączeniem podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę w trybie
art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.
Kary umowne
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
licząc od terminu określonego w § 2,
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2.
3.

4.
5.

2) w wysokości 1.000,00 złotych za każde niewykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt
1-16,
3) w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych
w okresie rękojmi lub gwarancji,
4) w wysokości 500,00zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku aktualnej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku o którym mowa w § 4 ust.2.
5) w wysokości 30.000,00 zł za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
6) w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 21
7) z tytułu opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu pracowników realizujących roboty
budowlane objęte niniejszą umową w terminie określonym w § 19 ust. 2, w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień opóźnienia,
9) z tytułu opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o ilości osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, które realizują roboty budowlane objęte niniejszą umową w terminie
określonym w § 19 ust. 4 pkt 1 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania zobowiązań ustanowionych na
podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia wymienionych w SIWZ,
w wysokości 2.000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie obowiązku,
W przypadku, gdy wartość naliczonej kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, które uprawniają
Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego
naliczania kar umownych.
Wykonawca karę umowną zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu na podstawie pisemnego
wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy na podstawie stosownego oświadczenia w przypadku jej niezapłacenia w terminie
określonym w ust. 4.
Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości
§ 14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez
okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udziela Zamawiającemu na podstawie
niniejszej umowy 12 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje
odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach w wadliwym
wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.
3. Wykonawca ustala następujące warunki udzielonej gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady jakie ujawnią się lub powstaną
w okresie gwarancji;
2) o wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej
wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie pisemnie potwierdzić listem
poleconym,
3) istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, datę i miejsce oględzin wyznacza się
Wykonawcy w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 2,
4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych
od dnia wyznaczonego na oględziny wady. Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin
usunięcia wady może być przedłużony,
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5) w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo
wystąpienia szkody o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przystąpienia do jej usunięcia,
6) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt,
7) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw
wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty
przez Zamawiającego,
8) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,
9) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli zawiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji,
10) udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne materiały wchodzące
w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji
jakości udzielonej przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
Podwykonawcy
§ 15
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
8. 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 w
sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50.000 zł ).
1.
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. Umowę pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
12. 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.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Zamawiający może odstąpić od umowy :
1) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13,
2)w przypadku konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający
zapłaci faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, przedstawiając w tym celu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.
21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia zapłaty lub nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2) w wysokości 2000,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
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3) w wysokości 2000,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) w wysokości 2000,00 zł. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty
22. Warunki określone w ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo
zawieranymi przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
23. Umowa podwykonawstwa musi zawierać kwotę zobowiązania. Kwota ta nie może być wyższa niż
zobowiązanie wynikające z zawartej między zamawiającym a wykonawcą umowy. Umowa musi
zawierać zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
§ 16
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych,
w przypadku:
1) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,
2) siły wyższej.
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli
zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim
przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca.
§ 17
1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą doręczane listem
poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane niżej:
1) dla Wykonawcy …………………..
2) dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
z zastrzeżeniem możliwości ich doręczania także na adres e-mail Zamawiającego
um.@kruszwica.um.gov.pl. Faksu 052 35 16 021 na adres e-mail Wykonawcy ………….., faksu ze
skutkiem na dzień wysłania e-mail lub faksu do godziny 1500 w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.
2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni powiadomić pisemnie drugą
Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu.
W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na poprzedni adres uznana jest za
doręczoną.
§ 18
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będą reprezentowali ………… a
Wykonawcę …………………………..

§ 19
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w
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ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: pracownik budowy – prace
drogowe
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wykaz pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust.1. W przypadku zmiany pracowników,
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji przedmiotowego wykazu.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
w/w wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie
lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający
wymaga, aby informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5. Niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności skutkować będzie naliczeniem kar
umownych.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
7. Jeżeli pomimo niespełnienia powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie
musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego
i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 20
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
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1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne
Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy,
2) w przypadkach określonych w § 16 ust. 1.
3) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
§ 21
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku :
1) opóźnienia się Wykonawcy w rozpoczęciu robót poza terminy określone w umowie tak
dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby przedmiot umowy został ukończony w umówionym
terminie,
2) realizowania przez Wykonawcę robót w sposób sprzeczny z umową,
3) o którym mowa w § 15 ust.18.
2. Strony przyjmują, iż zajęcie chociażby części majątku Wykonawcy w postępowaniu
egzekucyjnym, zgłoszenie wniosku o upadłość
Wykonawcy mogą być przyczynami
uzasadniającymi odstąpienie od umowy zależnymi od Wykonawcy.
§ 22
Wszystkie sprawy sporne, dla których Strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy:
1) Prawa zamówień publicznych,
2) Kodeksu cywilnego,
3) Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
§ 24
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający,
a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sporządził: Krzysztof Piątek
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