Załącznik nr 8
Umowa nr CRU/...../Zm/2020
(wzór)
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień Publicznych, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83, w imieniu
i na rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (42-217), zwany w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Małgorzatę Mruszczyk – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:
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2.

3.
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3.

4.

§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie zlokalizowanego pod adresem (wybrać właściwe):
ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71A, 42-217 Częstochowa;
ul. Mikołaja Kopernika 4, 42-217 Częstochowa;
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.
Zakres remontu obejmuje (wybrać właściwe):
Remont kuchni wraz z zapleczem w budynku przy ul. Focha 71A;
Remont instalacji CO w budynku przy ul. Focha 71A;
Remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Kopernika 4;
Wykonanie prac malarskich w budynku przy ul. POW 2.
Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszej umowy
§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na warunkach ustalonych niniejszą umową.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót przez cały czas trwania realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą przyjęcia placu robót - zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa. Przejęcie placu robót następuje na podstawie protokołu
przejęcia placu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytego ładu i porządku na terenie robót, w tym
w szczególności do:
1) gromadzenia i wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
własnym staraniem i na własny koszt;
2) uzgodnienia z Zamawiającym miejsca gromadzenia i terminu wywozu odpadów;
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3) właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu robót, ochronę mienia i osób;
4) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego;
5) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
6) utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
7) usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót;
8) potwierdzenia wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie
z technologią przyjętą w ofercie, przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.
Materiały zakupione przez Wykonawcę i stosowane podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Winny również odpowiadać wymaganiom
jakościowym i gatunkowym określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Na użyte materiały Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie odpowiednie
dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane przez Wykonawcę posiadają
odpowiednią jakość i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów. Będą to przykładowo
okoliczności, powodujące:
1) uzyskanie parametrów technicznych lepszych od przedstawionych w dokumentacji
projektowej o ile dokumentacja taka została wykonana;
2) obniżenie przyszłych kosztów, które Zamawiający będzie ponosił na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
3) aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udzielić wyjaśnień, informacji w zakresie wykonania
przedmiotu umowy oraz udostępnić w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego
dokumenty rozliczeń za wykonaną usługę Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego
do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót przedstawicielowi
Zamawiającego daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiory robót zanikających dokonywane będą
w terminie do 2 dni roboczych. Do następnego etapu robót Wykonawca może przystąpić
po pozytywnym odbiorze robót zanikających z poprzedniego etapu prac przez pracownika
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym przedmiot umowy
niezbędnego pomieszczenia socjalnego z w.c.
Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo
i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie
terenu robót, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
10 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej umowy,
utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie
niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym i każdorazowo, na co najmniej 7 dni przed
upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, zawierać umowę ubezpieczenia na
kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych i
dowód opłacenia składki na poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia.

§ 3.
Wynagrodzenie
1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
za zrealizowany przedmiot umowy na kwotę ……………………….. PLN netto (słownie: ………..),
co wraz z należnym podatkiem daje kwotę …………………………. PLN brutto (słownie:………..).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie
placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne
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niezbędne czynności potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności nieujęte
w zestawieniu prac planowanych i kosztorysie ofertowym, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy i osiągnięcia zamierzonego przez strony rezultatu.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu
odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz
Wykonawcę, bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy,
na podstawie której została wykonana robota. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę
zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów
i usług.
4. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczać do siedziby Zamawiającego, tj. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, kancelaria.
5. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia na konto Wykonawcy
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty rozumie się termin obciążenia
rachunku Zamawiającego.
6. Terminy wystawiania przez Wykonawcę faktur będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca oświadcza, że /skreślić jeżeli nie dotyczy/:
1) jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;
2) rachunek bankowy o nr ……………………………...………………………………………, jako
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy
do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku
od
towarów
i
usług.
Rachunek
jest
zgłoszony
do …………………………………………..…… /wskazać Urząd Skarbowy/ i widnieje
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;
3) zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunków bankowych
wskazanych w białej liście kontrahentów wraz z potwierdzeniem, że zmieniony rachunek
znajduje się w ministerialnym wykazie pod rygorem wstrzymania płatności;
4) ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia
nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku
bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
8. Środki na realizację przedmiotu umowy zabezpieczone zostały w budżecie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, wg następującej klasyfikacji: dział ./ rozdział / paragraf.
9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania
Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia lub uznania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
konieczności wykonania pilnych robót dodatkowych (wykraczających poza zakres przedmiotu
umowy) oraz uznania, iż dla ich wykonania nie jest celowe przeprowadzenie odrębnego
postępowania, sporządza się kalkulację robót dodatkowych (zawierającą w szczególności zakres
prac oraz ich koszty) podpisaną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz
Wykonawcy. Ewentualne wykonanie tych robót wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości umowy, o którj mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
11. Do robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej umowy, w szczególności w zakresie
odbioru robót, sposobu wystawienia faktury, postanowień gwarancyjnych oraz kar umownych.
12. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o odrębną fakturę wystawioną na podstawie
protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
oraz Wykonawcę bez zastrzeżeń.
13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 4.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Komisyjny odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości
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przedmiotu umowy do odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
2. Odbiorowi podlegać będzie tylko przedmiot umowy wykonany z należytą starannością, sztuką
budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, oraz uzgodnioną
z Zamawiającym technologią wykonania.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad na koszt
Wykonawcy, bez względu na jego wysokość, wyznaczając odpowiedni termin;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
3) na okoliczność stwierdzonych wad sporządzony zostanie protokół wad. w którym należy
wskazać wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunięcia, zaś usunięcie wad zostanie
stwierdzone oddzielnymi protokolarni odbioru, do których stosuje się odpowiednio
postanowienia umowy dotyczące protokołów odbioru;
4. Po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia wynagrodzenia
zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił
podstawę wystawienia końcowej faktury VAT przez Wykonawcę;
§5.
Terminy
1. Termin wykonania robót ustala się następująco:
1) rozpoczęcie robót: nie później niż 5 dni roboczych od podpisania umowy,
2) zakończenie robót: 20 dni roboczych od daty wejścia na obiekt na podstawie protokołu
wprowadzenia na roboty.
2. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
3. Wszelkie prace odbywać się będą od godz. 7.00 do godz.15.00 w dni robocze. Zamawiający nie
dopuszcza wykonywania prac w dni wolne od pracy, chyba że ze względów technologicznych
będzie to uzasadnione (dot. części 4)

1.
2.
3.

4.
5.

§6.
Nadzór
Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego prowadził będzie
Pan/Pani …………….. nr tel.: …………….., e-mail: ………………………
Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją zamówienia ze strony
Wykonawcy jest Pan/Pani ………………………, nr tel.: …………….., e-mail: ………………………
Osoby, o których mowa powyżej umocowane są do podpisywania wszelkich dokumentów
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności protokołu wejścia na obiekt oraz
protokołu odbioru robót.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, wymaga formy pisemnej w formie aneksu do umowy.
Upoważniony do nadzoru pracownik Zamawiającego ma prawo do wejścia na teren robót bez
uprzedniej zapowiedzi.

§ 7.
Gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość i prawidłowość
wykonania przedmiotu umowy, przez okres ………….. miesięcy (wypełnić zgodnie z ofertą)
od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne
wykonanego przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności zmniejszenie
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wartości, zmniejszenie użyteczności, niekompletność, brak określonych właściwości, parametrów
przedmiotu umowy. Wada fizyczna stanowi odpowiedzialność Wykonawcy, gdy istniała przed
wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu albo powstała po wydaniu przedmiotu umowy,
ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w przedmiocie umowy.
Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, w terminie
miesiąca od daty ujawnienia wady, zawierający opis ujawnionej wady, warunków
eksploatacyjnych, w których wada się ujawniła wraz z żądaniem wobec Wykonawcy
co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje go niezwłocznie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od
dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady w terminie 21 dni, licząc
od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady.
W przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozpatrzenie reklamacji
powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 3 dni), od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu
się wady, a usunięcie wady w ciągu 7 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady.
Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi Wykonawca.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy
objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej
od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienia stosuje się odpowiednio
do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Wykonawca po upływie okresu gwarancji opisanego w ust. 1 dokona cesji praw z gwarancji
udzielonych na poszczególne elementy składowe przedmiotu umowy przez podmioty trzecie
(w szczególności producentów), na Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie
od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.
§ 8.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, jeżeli:
1) majątek Wykonawcy zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia
lub egzekucji,
2) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać
lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji firmy,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację wykonania przedmiotu umowy
i nie kontynuuje ich przez okres 3 dni licząc od wezwania ze strony Zamawiającego
do kontynuowania robót,
5) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je zakończyć w umówionym terminie,
6) Wykonawca nie zakończył robót w terminie,
7) Wykonawca w istotny sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności zleca
wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim, używa materiałów używanych
lub nieodpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu narusza
przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,
8) Wykonawca nie wykonuje w sposób należyty obowiązków związanych z posiadaniem
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonych w § 2 ust. 12 umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót
w toku i rozliczenia robót, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację,
którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron. Kosztami
rozliczenia i inwentaryzacji w takich okolicznościach obciążony zostanie Wykonawca;
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej
do czasu odstąpienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez
Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe robót netto i wskaźniki użyte przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

§ 9.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót określonego w § 5 ust. 1 pkt 2
umowy w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT),
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca odpowiednio
wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na zakończenie robót w późniejszym
terminie;
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca określonych w § 8 ust. 1 pkt 2-7 w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent)
wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
3) niedotrzymania przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 7
ust. 4 i 5 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT),
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu
reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 4 i 5 umowy;
4) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 ust. 4
w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady,
5) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 ust. 5
w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT),
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

1.

2.

3.

§10.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu
okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez drugą
Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby
narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron i o warunkach tej
współpracy.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w list. 1 i 2 niniejszego paragrafu
wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba,
że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:
1) stała się uprzednio powszechnie znana lub
2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie,
a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia
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informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących
przepisów prawnych lub
3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub
4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia
bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej
strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych
informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.
W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji
lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej
Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili
przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej
informacji, danych czy dokumentu.
§ 11.
PODWYKONAWCY* (skreślić jeśli nie dotyczy)
Do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez
Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 kc.
Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgłosić
Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy zakres robót
zleconych Podwykonawcy wraz z odpowiednią częścią dokumentacji, obejmującą zlecone roboty
oraz z przewidywanym harmonogramem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
świadczenie Podwykonawcy określające zakres robót, jaki został zlecony Podwykonawcy.
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia zgodnie z ust. 2,
może złożyć podwykonawcy i wykonawcy pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez
podwykonawcę. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego przedmiotu robót zleconych
Podwykonawcy objętych zgłoszeniem.
Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 zdanie pierwsze skutkować
będzie niepowstaniem na podstawie art. 6471 kc odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego
wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez
Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości
ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy
przedmiot wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność
Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot
wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne
i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę
zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy.
Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie
o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które
pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży
potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń
z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze
do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących
z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego
wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach
uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.
Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 5
i 6 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona
na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami
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ustawowymi za opóźnienie z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub
będzie wypłacona z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio
na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku
zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec
Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego
dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od zatrzymanych płatności.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego
roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłoby powstać wskutek zastosowania
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.).
Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że
nie dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami,
chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.

§. 12
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy oraz zmian
umowy wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku:
1) wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obowiązujących
w budownictwie, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy z których
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;
3) zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy;
4) wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy.
Siła wyższa to wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe
do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sil przyrody, wojny,
mobilizacje, zamknięcie granic, strajki, epidemie oraz regulacje aktów prawnych
wprowadzających nakazy, lub zakazy mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy.
Stronie, która opóźnia się ze swoim świadczeniem ze względu na działanie siły wyższej
nie grożą kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu
niedopełnienia obowiązków umownych. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej
tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni
od jej zaistnienia. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających
z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, jak również
podejmie wszelkie działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia
nie wstrzymuje siła wyższa. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione
przez Stronę, która się na nie powołuje.
3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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§ 13.
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może zlecić osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy w zakresie
innym niż wskazany w ofercie.
Za wszelkie uchybienia powstałe na skutek działań lub zaniechania Podwykonawcy, wykonawca
odpowiada jak za własne.
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
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polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów
wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila.
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy.
Integralną część umowy stanowią:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2;
3) przedmiar robót – załącznik nr 3;
4) wykaz osób – załącznik nr 4;
5) zapytanie ofertowe – załącznik nr 5;
6) wzór protokołu wejścia na obiekt – załącznik nr 6;
7) wzór protokołu odbioru robót – załącznik nr 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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