Załącznik nr 2 – wzór umowy
GKP.272.24.2015.LK

Umowa
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zawarta dnia ……………… pomiędzy:
Gminą Stronie Śl. zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez
Burmistrza Stronia Śląskiego mgr Zbigniewa Łopusiewicza
a
………………………………….................................................................................................
..
REGON ……..,
NIP …………..,
reprezentowanym przez:
…………………………………..,
…………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą.
Wartość zamówienia określonego w umowie nie przekracza równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017.1579 ze zm.) i do niniejszej umowy nie stosuje się
przepisów tej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i
wybuduj budowę tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie tężni
solankowej o konstrukcji drewnianej, o powierzchni zabudowy około 60 m2 wraz z
zbiornikiem na solankę, automatyką, sterownią dozującą solankę oraz instalacją
dezynfekującą.
2. Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia
celu, któremu służy przedmiot umowy, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz w programie funkcjonalnoużytkowym, zwanym dalej w skrócie PFU, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
3. Na realizację przedmiotu umowy składają się:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
b) uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego,
c) budowa tężni, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami
wiedzy technicznej,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego
stanowisk właściwych organów w przedmiocie zgodności wykonanych robót budowlanych
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz ostatecznych pozwoleń na dopuszczenie
do użytkowania wykonanych robót budowlanych, jeśli taka decyzja będzie wymagana,
e) przeniesienie praw autorskich.
4. Wykonanie dokumentacji opisanej w pkt 3 podpunkt a) obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będzie:
a) 4 egzemplarze projektu budowlanego (wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami,
uzgodnieniami, ekspertyzami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
opracowanego zgodnie z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego, Warunków
wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) projekt instalacji elektrycznej oraz sterowniczej, który będzie częścią składową projektu
budowlanego,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
d) kosztorys robót,
e) przedmiar robót,
Projekt należy opracować zgodnie z:
- obowiązującą wiedzą techniczną,
- wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym,
- uwzględnieniem postanowień zawartych w Warunkach wykonania i odbioru robót
budowlanych,
- dokonanymi uzgodnieniami, o których jest mowa w pkt. a),
- obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi
zmianami) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
f) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d),
e), na nośniku CD lub DVD w formatach plików otwartych:
- rysunki zapisane w formatach plików *.pdf;
- opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zapisane zostaną w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie
*.doc i *.pdf;
- przedmiary zapisane zostaną w formacie *.pdf oraz *.ath
- pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. Mają być
zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD lub DVD w
formacie *.pdf lub *.jpg.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje również następujące czynności:
a) weryfikację kompletności wszystkich danych niezbędnych dla prawidłowego
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych;
b) uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania;
c) wykonanie opisów, obliczeń technicznych oraz rysunków technicznych i schematów;
d) zapewnienie, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań zapewniające
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych obiektach budowlanych;
e) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją
kosztów;
f) wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej na własny koszt, jeżeli w trakcie
uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zajdzie taka konieczność;
g) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji umowy.
6. Wykonywanie robót wymienionych w pkt 3 podpunkt c) obejmuje następujące
czynności:
a) zapewnienie objęcia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierowników robót
posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych opracowaniem
projektowym i będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
b) wyznaczenie z pośród osób zobowiązanych do kierowania robotami budowlanymi
koordynatora kierowników robót (kierownika budowy),
c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do
zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych,
d) prace przygotowawcze,
e) organizację placu budowy, w tym czynności związane z wykonaniem zasilania w wodę i
energię elektryczną oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, z przygotowaniem placów
składowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru,
f) organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach,
g) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych
oraz urządzeń koniecznych do wbudowania (zgodnych z ustaleniami SIWZ w tym
Programem funkcjonalno - użytkowym i Warunkami wykonania i odbioru robót
budowlanych),
h) wykonanie robót zamiennych nie zmieniających istotnie zakresu wynikającego z
oferty,
i) składowanie i utylizację odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót
budowlanych,
j) sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy,
k) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych,
l) uzyskiwanie deklaracji zgodności na wbudowane materiały, atestów, certyfikatów i
innych wymaganych dokumentów,
ł) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji,
m) ochronę i utrzymanie terenu budowy,
n) utrzymanie czystości i ewentualną naprawę nawierzchni ulic stanowiących drogi
dojazdowe do terenu robót,
o) likwidację placu budowy po zakończeniu robót budowlanych,
p) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego w organie nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami, a w
razie takiej konieczności wniosku dotyczącego pozwolenia na użytkowanie wraz z
wymaganymi dokumentami.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 PZP,
9. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualne podane w SIWZ bądź innym
integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu
naruszenia art. 29 oraz art. 7 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako
określenie wymagań minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych
lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, na wskazane

z nazwy materiały (wyroby) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych
materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i
technicznych niż opisane w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca okaże na każde żądanie
Zamawiającego stosowny dokument wystawiony przez producenta.
10. Przy projektowaniu zobowiązany jest uwzględnić aspekty środowiskowe i przepisy
dotyczące osób niepełnosprawnych.
11. Wykonawca zobowiązany będzie po wykonaniu całości zakresu zamówienia do
podpisania gwarancji jakości wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Terminy wykonywania przedmiotu umowy:
a) przedstawienie do zatwierdzenia koncepcji budynku tężni i zagospodarowania terenu
do 14 dni od dnia podpisania umowy
b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną
wykonania o odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę do
dnia 31.03.2019 r.
c) wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie
wymagane do dnia 21.06.2019 r.
2. Datą zakończenia wykonywania przedmiotu umowy jest data spisania protokołu odbioru
końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Zaakceptowanie przedłożonej koncepcji budynku tężni i zagospodarowania terenu - w
terminie 7 dni od daty złożenia do siedziby Zamawiającego;
2) Uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie doboru materiałów i
zgodności z PFU – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Wykonawcy;
3) Zatwierdzenie wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i STWiORB – w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiającego - w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania
Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
5) Rozpoczęcie czynności odbiorowych robót budowlanych - w terminie 7 dni od
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.
6) Odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy;
7) Terminowa zapłata za wykonany przedmiot umowy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Rozpoznanie uwarunkowań terenowych i prawnych związanych z realizacją
przedmiotowej inwestycji, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w
dokumentacji projektowej;
2) Zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geodezyjnej i geologicznej;
3) Przedłożenie Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu - w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy celem zaakceptowania rozwiązań projektowych;
4) Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej i STWiORB celem dokonania
uzgodnień w zakresie doboru materiałów i zgodności z PFU. Zamawiający w terminie 7
dni zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje uwagi. Wymagana jest
pisemna forma niniejszych uzgodnień. Dalsza realizacja przedmiotu umowy możliwa
będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej aprobaty Zamawiającego;
5) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m.in. ostatecznej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) niezbędnych do opracowania
projektu budowlanego i uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę pozwalającej na
realizację robót budowlanych;
6) Wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy i obowiązującymi przepisami;
7) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowej i
STWiORB – po 1 egz. dla Zamawiającego;
8) Usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi;
9) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
10) Złożenie wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy do Starosty Kłodzkiego – w
terminie 3 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;
11) Dokonanie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku;
12) Pisemne poinformowanie Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie
rozpoczęcia robót budowlanych wraz z przekazaniem 1 egzemplarza opieczętowanego
przez organ projektu budowlanego wraz z oryginałem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowę;
13) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
14) Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji
robót budowlanych;
15) Zapewnienie właściwej organizacji robót;
16) Zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia,
17) Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej,
18) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót ziemnych,
wszystkich właścicieli (użytkowników) urządzeń podziemnych na terenie inwestycji .
19) Zabezpieczenie terenu budowy;
20) Prowadzenie dziennika budowy;
21) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w PFU;
22) Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających
wymaganiom określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami), okazania,
na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z
których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego
na budowie wyrobu;
23) Utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót,
łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;

24) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późniejszymi
zmianami), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
25) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z
prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;
26) Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz
złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
27) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
28) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
29) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z
niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,
30) Zabezpieczenie punktów geodezyjnych, instalacji, urządzeń i obiektów na terenie
robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót;
31) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
32) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac:
punktów geodezyjnych, obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;
33) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów
niezbędnych przy odbiorze;
34) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia jej
do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji
papierowej i elektronicznej), oraz jeśli będzie wymagane uzyskanie w imieniu
Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie;
35) Usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
36) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
37) Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie realizowanym niniejszą umową przez okres nie
krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie

aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec
powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy –
polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww.
odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej 100.000,00 zł. W okresie wykonywania
robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia;
38) Przedłożenie Zamawiającemu kopii ww. polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
39) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub
termin zakończenia robót;
40) Udział w przeglądach gwarancyjnych.
41) Zapewnienie do realizacji niniejszej umowy osób posiadających, stosowne do
wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
§5
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1. Dokumentacja projektowa i STWiORB winny być wykonane w sposób kompletny z
punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
2. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umożliwiać:
a) uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń;
b) określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych
będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych;
c) prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych.
3. Przed przekazaniem Zamawiającemu dokumentacja winna zostać uzgodniona i
zatwierdzona przez Zamawiającego.
§6
Prawa autorskie
1. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego
wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentacji
projektowych (utworów).
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności
egzemplarzy dokumentacji projektowej i STWiOR w formach, nośnikach i ilości
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do
rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej i STWiOR we
własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;
b) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;
c) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.:
- w celach promocyjnych i informacyjnych,
- jako element wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót
budowlanych;

d) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym
lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego;
e) dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań projektowych.
4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
każdym odrębnym polu eksploatacji, spośród wymienionych w ust. 3 powyżej.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw
autorskich do twórczych przeróbek utworu.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z
tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy lub jego części.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw
osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych przez
Zamawiającego projektantów posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia
budowlane.
§7
Przekazywanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej i STWiOR
1. Zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlega koncepcja oraz kompletna dokumentacja
projektowa i STWiOR.
2. Przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
3. Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej i STWiOR Strony potwierdzają
każdorazowo poprzez podpisanie protokołu.
4. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni od dnia doręczenia odpowiednio
dokumentacji projektowej i STWiOR.
6. W razie odmowy przez Zamawiającego zatwierdzenia opracowań, ich zwrot z
pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej i STWiOR powinien
nastąpić w terminie 7 dni.
7. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zatwierdzenia dokumentacji
projektowej i STWiOR Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały
wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu
mają służyć.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej
dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych jej
wadach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania
niniejszej umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej i STWiOR.
10. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 9, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej umowy.
§8
Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiającego.

2. Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejsze zatwierdzenie przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiOR, wraz z uzyskaniem przez
Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i dokonaniem zawiadomienia o
terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi - w terminie 7 dni od daty
pisemnego poinformowania Zamawiającego o złożeniu zawiadomienia o terminie
rozpoczęcia robót budowlanych.
§9
Roboty budowlane i kontrola jakości robót
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez
Zamawiającego terenu budowy.
2. Realizacja robót budowlanych polega na wybudowaniu tężni solankowej.
3. Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót
budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww.
ustawy.
4. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w
standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.
6. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty
wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki
budowlanej.
7. W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy
rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg
najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
8. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane
próbki materiałów.
9. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.
10. Zamawiający na każdym etapie prowadzonych robót może żądać na swój koszt
przeprowadzenia prób i badań dodatkowych lub zlecić je bezpośrednio dowolnym firmom
specjalistycznym informując o tym Wykonawcę.
11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu w terminie 14 dni od
doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego koszt przeprowadzenia prób i badań
dodatkowych, o których mowa w ust. 12, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób
wykonania robót budowlanych lub jakość użytych materiałów nie są zgodne z
wymaganiami wynikającymi z niniejszej umowy.
12. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w
umowie.

§ 10
Odbiory robót budowlanych
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy lub przedstawicieli
Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa
powyżej - wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym
podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub
przedstawicieli Zamawiającego.
4. Zakończenie wykonania robót budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
6. Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego.
7. Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana
przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą:
a) kierownik budowy/robót;
b) inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciele Zamawiającego.
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych
powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy/robót o gotowości do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
9. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania
inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty
zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osobę upoważnioną przez
Zamawiającego:
a) decyzję pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagana;
b) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego);
c) dokumentację powykonawczą;
d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę
z potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej – 2 egz.;
e) oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektowo-kosztorysową, obowiązującymi przepisami i normami;
f) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach
budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy
(opisane i ostemplowane przez kierownika budowy/robót);
g) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.
10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do

odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu.
11. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
końcowego w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania
odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego.
12. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie odbiór wykonania
przedmiotu umowy. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się
datę spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie
gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający
jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 11
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe o łącznej wartości brutto ………….. zł
(słownie złotych: ………..………………….00/100), które zostało ustalone na podstawie
oferty z dnia …………….
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury (niepotrzebne podlega skreśleniu przy zwieraniu umowy).
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi jednorazowo (nie przewiduje się płatności
częściowych), po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej a
termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury korygującej.
6. Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury upływa z 30 dniem
liczonym od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5.
7. Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek
Zamawiającego zostanie obciążony w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.
8. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót budowlanych
podwykonawcom, każda płatność dla Wykonawcy winna zostać poprzedzona
potwierdzeniem przez Wykonawcę dokonania zapłaty wynagrodzenia ustanowionym
podwykonawcom poprzez dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu kwoty
wynagrodzenia podwykonawcy oraz oświadczenia ustanowionych podwykonawców o
otrzymaniu przekazanej kwoty wynagrodzenia.
11. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany załączyć
każdorazowo do wystawianej faktury.
12. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego.
13. Za nieterminowe płatności zobowiązań wynikających z wystawionych przez
Wykonawcę faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w § 11 ust. 1, tj. .................. zł (słownie złotych:
................................).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie
………………………………..…
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w
następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego (zakończenia wykonania przedmiotu umowy) i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonany;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu od upływu okresu rękojmi za
wady przedmiotu umowy.
§ 13
Kary umowne
1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu – w
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień opóźnienia w terminie przedłożenia projektu zagospodarowania terenu, o
którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
b) za opóźnienie w zakończeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
ze specyfikacją techniczną wykonania o odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowę – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy;
c) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień

opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. c)
niniejszej umowy;
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
dotyczących wykonanych przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
e) za wadliwe usuwanie wad występujących w przedmiocie umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11
ust. 1 niniejszej umowy;
f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy;
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie miało nastąpić,
b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy za wyjątkiem
okoliczności opisanych w art.145 Prawa zamówień publicznych - w wysokości 10%.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia
umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
5. Po upływie ww. terminu, Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary
umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością Wykonawcy
np. z dowolnej faktury Wykonawcy.
6. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.
7. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona
która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym
związkiem przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.
§ 14
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu
umowy- w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przerwie
w realizacji przedmiotu umowy;
2) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. faktycznego
wykonania umowy;
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i
pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w
terminie wskazanym przez Zamawiającego - w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;
4) Wykonawca nie podjął realizacji robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty przejęcia
terenu budowy;
5) Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
6) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia;
7) Wykonawca nie zachowuje ciągłości ubezpieczenia według ustaleń zawartych w § 4
ust. 1 pkt 39) niniejszej umowy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego informacji.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony
obciążają następujące obowiązki:
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych, według stanu na dzień
odstąpienia;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o
którym mowa w pkt. 1);
3) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac
projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w
toku, oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;
4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia
odebrane przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame
określonymi w § 16 niniejszej umowy;
5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z
inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu
przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;
6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół
inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych Strony
obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i
zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;
2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego
własność;
4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym
mowa w pkt 2);
5) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót,
które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz
zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki
budowlanej;
6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i
odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi
w § 16 niniejszej umowy;
7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z
inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu
przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;
8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót,
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty
powstałe w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez
Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.
6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych
w § 13 niniejszej umowy.
7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
§ 15
Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac robót budowlanychpodwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na
dostarczenie powyższych dokumentów, który nie może być krótszy niż 3 dni.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót
budowlanych, określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi w formie pisemnej
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych
wchodzących w zakres niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
11. 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.
12. 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.
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. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 14 dni,
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.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 16
Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej
umowy na okres 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy).
2. W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony
termin nie może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony
jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania listem poleconym lub za
pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej).
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania
usuwania wad, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, zgodnie z
postanowieniami § 13 ust. 2 pkt. 4)- 5) niniejszej umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i podlega automatycznie
wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.
7. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy liczonych od daty
spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
§ 17
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację
1. Zamawiającego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą reprezentowali
……………………….., a odbiór prac projektowych nastąpi ze strony Zamawiającego przy
udziale wyznaczonych dwóch osób.
2. Wykonawcę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował
…………………….

§ 18
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
a) opóźnienia organów administracji dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowej w
odniesieniu do terminów jakie je obowiązują, jeżeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę lub;
b) opóźnienia organów w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do terminów
określonych w obowiązujących przepisach, jeżeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę lub;
c) zawieszenia postępowań przez organy właściwe do wydawania decyzji
administracyjnych, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub;
d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
e) braku technologicznej możliwości prowadzenia robót (których nie można było
wykonywać w innym terminie) na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków
atmosferycznych;
f) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Zmiana terminu umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić tylko o
ilość dni nie większą liczba dni, w których istniały przesłanki do zmiany umowy.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz.290) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1
2) Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 2
Zamawiający

Wykonawca

…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA
Niniejsza karta gwarancyjna określa uprawnienia Zamawiającego tj.:
Gminę Stronie Śląskie z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, NIP:
881-10-02-468, REGON: 89071816503113,
z tytułu gwarancji jakości do umowy nr ..................................... z dnia
.................................
1. Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane, polegające na realizacji zadania pn.:
„Budowa tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule
zaprojektuj i wybuduj”.
2. Data odbioru końcowego: ...............................
3. Okres gwarancji wynosi ......... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
4. Ogólne warunki gwarancji jakości:
a) wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z umową, PFU WWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami techniczno-budowlanymi,
b) wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, wad i niedoróbek
ujawnionych po odbiorze końcowym,
c) wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni od
daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie
2 dni,
d) termin usunięcia wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku
braku takiego uzgodnienia wynosi on 30 dni a dla wad szczególnie uciążliwych wynosi
3 dni,
e) usunięcie wad powinno być potwierdzone protokolarnie, przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego,
f) jeżeli wada fizyczna elementu objętego niniejszą gwarancją spowodowała
uszkodzenie elementów, dla których okres gwarancji już upłynął lub nie były objęte
gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub naprawy
uszkodzonych elementów,
g) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad,
h) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji
nie mógł korzystać,
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
1) siły wyższej,
2) normalnego zużycia budynku lub jego części,

3) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,
6. Ewentualne zmniejszenie zapłaty dla Wykonawcy z tytułu słabej (niskiej) jakości
robót nie zwalnia Wykonawcy z usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji,
7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i
sposobów usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu
gwarancji do użytkowania.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w
czasie prac nad usuwaniem wad.
9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.
10. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może
je usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt, który będzie pokryty z kwoty stanowiącej
gwarancję należytego wykonania umowy. Jeżeli wartość kosztów przekroczy kwotę
gwarancji to różnicę między tymi wartościami pokryje Wykonawca.
11. Postanowienia końcowe.
a) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną i Umową zastosowanie
mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego,
b) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Niniejszej gwarancji udziela:
(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………….

....................., dnia ....................

…………………………………..
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

