PROJEKT
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP.271.3.2020

Umowa Nr ………………………
zawarta w dniu……………………… pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
…………………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………
Posiadający NIP ……………….

REGON ……………………….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
§2
Opracowany kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy i obejmują wykonanie
w/w robót.
§3
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1.1 Termin przekazania placu budowy – 5 dni od daty podpisania umowy.
1.2 Termin zakończenia – ……………………………….
§4
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną części niniejszej umowy.
§5
Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy i księgę obmiaru
robót.
§6
1. Nadzór nad realizacją robót ze strony Zamawiającego sprawował będzie inspektor nadzoru
……………………………….
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy
……………………………….
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie budowy
(należyte i zgodne z obowiązującymi wytycznymi oznakowanie terenu budowy), strzec mienia

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa bhp i p.poż.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
zbędnych przeszkód komunikacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą - Prawo budowlane i innych uprawnionych organów kontrolnych oraz do udostępnienia
im danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
3. Na każde żądanie Zamawiającego, w imieniu którego działa inspektor nadzoru Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Wykonawca zobowiązuje się opracować
Zamawiającemu.

harmonogram robót i przedstawić do akceptacji
§9

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.
§ 10
Zapisy w przypadku angażowania Podwykonawców.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale
podwykonawców.
2. Zakres robót realizowany przez podwykonawcę obejmuje…………………………………
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pisemnego zgłaszania sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje umowy przez
Zamawiającego.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z tych umów jest większa
niż 50 000 zł.
14. W przypadku o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
§ 11
Zapisy w przypadku angażowania Podwykonawców.

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą
a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty
przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego 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 niniejszego zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 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.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b. 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
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom
wynagrodzenia.
§ 12
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie
umowne wg cen jednostkowych uwidocznionych w kosztorysie ofertowym.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie robót w wysokości wynikającej
z pomnożenia cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego poprzez ilości faktycznie wykonanych
i odebranych robót, z zastrzeżeniem ust. 4.
Podstawą wystawienia faktury (przejściowej oraz końcowej) będą zestawienia ilości faktycznie
wykonanych robót potwierdzone przez inspektora nadzoru, dokonany odbiór i sporządzony
protokół na tę okoliczność.
3. Należności będą regulowane z konta zamawiającego w BS. w Kalwarii Zebrzydowskiej
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej
faktury (przejściowych oraz końcowej).
Podstawą wystawienia faktury VAT, jest protokół bezusterkowego odbioru robót.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty netto ……………..
(słownie złotych netto: ………………...) brutto z VAT: ………….. (słownie złotych
brutto:……………………………………….).
5. W przypadku gdy roboty będą wykonane przez podwykonawcę, Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie Wykonawcy, po wykazaniu przez niego, że należne podwykonawcom
wynagrodzenie zostało wypłacone.

§ 13
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) pełnienia funkcji
podwykonawców,

koordynacyjnych

w

stosunku

do

robót

realizowanych

przez

2) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót
dodatkowych i zamiennych w terminie do dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
3) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
4) uzyskania stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenia opłat z nimi
związanych.
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. ………………(słownie złotych:
……………………………….)
w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.
2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Kwota o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni od odbioru robót.
§ 15
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi
za wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto,
f) za

nieprzedłożenie

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto,
h) w przypadku niedopełnienia wymogu określonego w § 16 umowy tj. zatrudnienia osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – w wysokości
1000 zł za każdy przypadek.
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie
rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które
zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane - za każdy dzień zwłoki lub
przerwy.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego,
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do pełnej wysokości szkody.

§ 16
Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności:
prace związane z robotami bitumicznymi.
2. 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 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww
wymogów.
3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się
przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane czynności:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 umowy wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie dokumentów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie
jak data zawarcia umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania,
1.

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez
wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie
kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar
umownych zgodnie z § 15 ust. 2 lit. h) umowy.
§ 17
1. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na
piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.
7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu
rękojmi.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi
12 miesięcy licząc od daty odbioru na roboty polegające na remoncie przy użyciu masy
mineralno – asfaltowej na gorąco wbudowanej mechanicznie rozkładarką, dla pozostałych robót
Wykonawca udziela gwarancji 6 miesięcy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału lub
wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistniałej awarii.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
§ 19
1.

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.

2.

Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie jest dopuszczalny bez
zgody Zamawiającego.
§ 20

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,
2) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających odstąpienie od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na
dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada.
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 21
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych
na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie
wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia
wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także oferty, które to dokumenty stały
się podstawą prawną i faktyczną do zawarcia niniejszej umowy.
§ 23
Integralną częścią umowy są załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta.
§ 24
Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz.: 2 egz. dla zamawiającego,1 egz. dla wykonawcy
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