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1.

zwanym w dalsze| częściumowy Wykonawcą.

Wykonawca został wybrany zgodnie

z

wynikiem postępowania

o

udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia?D}4r' - Prawo zamówień publicznych I Dz. U. z20t0 r. Nr 113 poz.759 zezm.)
i została z nim zawarta umowa następującej treści:

s1
Przedmiotumowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.

:

programu
" Budowa komplelrsu boisk sportowych zgodnie z załoŻeniami

,, MOJE

- ORttK 2O12" Klwatka 31 przy Publicznei Szkole Podstawowei w Klwatce,, ,
zgodnie z wymaganiami określonymiprzez Zamawiaiącego i zasadami wiedzy
BOISKO

technicznei, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia........... stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ W tym dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania

i

odbioru robót budowlanych, stanowiących

załączniknr 2 do umowy'
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązująrymi przepisami i

polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w

niej uzgodnionym. W szczególności Wykonawca zobowiązuie się do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze złożonymprzez siebie harmonogramem rzeczowo -

ninieiszci@

finansowym, zlożonyrn przed, zawarciem

p1

3 do niei.

s2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umolvy rozpoczqa się z dniem podpisania
umowy.

2. Termin zakończenia robótbędących przedmiotem umowy :3Lpaździernika 2011 r.

s3
obowiązki Zamawiaiącego
Do obowiązk ów Zamavńającego należy:

1)
2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie

i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem

budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;
Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
odebranie pruedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
Terminowa zapłatawynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

s4
obowiązki Wykonawcy

1.

Do obowiązków Wykonawcy naleŻyz

1)
2)
3)
4)

Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy
określonym w

arl

z

materiałów odpowiadających wymaganiom

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow|ane (tekst jednolity

Dz.U.z2006r. Nr 156, poz' LLIB zpóźniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie
Zamawiającego

5)

lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z

polską normą lub aprobaą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
Dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wycinka (o wymiarach 50 cm

x 50 cm) szfucznej nawierzchni piłkarskiej, będących próbkami sztucznej nawierzchni

piłkarskiej zaoferowanej

w

przetargu (zgodnych

nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta)
Wykonawql,

z kórym zostanie podpisana

z kartą techniczną oferowanej
- uwaga!!! zapis ten dotyczy

umowa po zakończeniu procedury o

udzielenie zamówienia publicmego. obowiqzek dostarczenia próbek nie dotyczy
Wykonawców biorąqch udział w przedmiotowym postępowaniu;

6)

Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

7)

Iako wytwarzająry odpady

-

do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następująrych ustaw:

a)

Ustawy

z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.

U. Nr 62, poz. 627

z późniejszymi zmianami),

b)

Ustawy

z dnia27'04'2001r. o odpadach

[Dz. U' Nr 62, poz. 628 zpóźniejszymi

zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewenfualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8)

Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę

p'poż i dozór mienia na terenie robót, iak

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
z

9)

prowadzonymi robotami;

Terminowego wykonania

i

przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne

z umową i

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umolvy;

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie
działań prowadzonych na terenie robót

i

poza nim,

i

bezpieczeństwo wszelkich

a związanych z

wykonaniem

przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników

i

osób trzecich, powstałe w związku

z

prowadzonymi

robotami, wĘrm także ruchem pojazdów;

t2) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane norTny stosowanych materiałów

protokołów badań, sprawozdań

i prób

i

urządzeń

w tym np. wyników

oraz

dotycząrych realizowanego przedmiotu

niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, utządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyLym
stanie i porządku oraz w stanie woln}rm od przeszkód komunikacyjnych;

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zap|ecza budowy, jak również
terenów sąsiadująrych zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w grm dokonania

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiei dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów

niezbędnych przy odbiorze;

17) Usunięcie wszelkich wad i

usterek

cie

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia;

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

19) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalnościgospodarczej

W

zakresie

realizowan5rm w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca
jest obowiązany okazać akfualną opłaconą polisę ubezpieczeniową
lub inny dokument
potwierdzający posiadanie akfualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować,
co najmniej

a)

:

Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontra}<towej

wzwiązku zrealizaĄą niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własnościspowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracowników Wykonawry w wysokości, co najmniej wartości kontrakfu,

b)
z

Ubezpieczenie

w

pełnyrn zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
tytułu prowadzonej działalnościwobec powierzonego mienia i osób trzecich od

zniszczenia wszelkiej własnościspowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą 0C na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej

wartościkontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych;

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (lnspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
iakośćrobót lub
termin zakończenia robóĘ

21) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
Wykonawca zobowiązanyjest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiązuje

się

wyznaczyć

do

kierowania robotami

i

wykonywania

przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawry.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmiei wyrnaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiająry zaakceptuje taką zmianę w terminie 7

dni od daty przedłożeniapropozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
lstotnych Warunków Zamówienia.

Zaakceptowana przez Zamav,tiającego zmiana którejkolwiek

z

osób,

o których

w ust 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

mowa

6.
7.

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robótJ działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane.

ss
Wynagrodzenie

L.

i

zapłata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w $1 niniejszej Umowy, Strony ustalaią
złotych (słownie złotych:
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

-

,...............).

kwocie

'

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w

złotych.

Wynagrodzenie ryczahowe o którym mowa W ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót obiętych dokumentacją projektową oraz speryfikacią techniczną wykonania

2.

i

odbioru robóL

związanych

z

w tym ryzyko Wykonawry z tytułu oszacowania wszelkich

kosztów

realizacją przedmiofu umov\ry, a także oddziaływania innych czynników

mająrych lub mogąrych mieć wptyw na koszty'
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczahowego określonego w ust'

1

niniejszego paragrafu.

4'

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

fakturyVAT.

5.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za

wykonane roboty,

na podstawie faktur

zatwierdzonych przez Zamawiającego i

wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego
odbioru robót Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy są następujące;
1)

fakturowanie częściowe: dopuszcza się za zgodą Zamawiającego częściowe
fakfurowanie robót tylko do wysokości 70

0/o

faktycznie wykonanych

i

odebranych

przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie częściowe będzie dokonywane na podstawie
przedłożonych Faktur do których należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru
zatwierdzony przez Zamawiaiącego. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na

podstawie

Faktury

częściowej potwierdzonei przez lnspektora Nadzoru oraz

protokołu odbioru częściowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu Faktury wrazz protokółem odbioru częściowego'Za termin zapłaty
uznaie się dzieńzłożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego'

2)

Faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru
całościprzedmiofu umowy ( protokołem końcowego odbioru robót) zatwierdzonym
ptzezZamawiającego' Termin płatnościfaktury wynosi do 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego prawidłowo Wystawionej faktury potwierdzonej przez lnspektora

Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego'

Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót),

na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych,

którą

przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po

podpisaniu protokołu przez lnspektora nadzoru inwestorskiego

i

zatwierdzeniu przez

Zamawiającego.
7.

Płatnościbędą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej fakfu ry wraz z zatwier dzonym protokołem odbioru robót'
Za

nieterminowe płatnościfaktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

S6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę

do wystawiania faktur częściowych za

wykonanie częścirobót,
2) odbiory robót zanikaiących i ulegających zakryciu,
3) odbiórkońcowy'

odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających

i

ulegająrych zakryciu, dokonywane

będą przez lnspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowośćdo

odbiorów,

o

których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy

z

odpowiednim

wyprzedzeniem umożliwiająrym podjęcie działań przez lnspektora nadzoru
inwestorskiego.

3'

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowośćdo odbioru końcowego, pisemnie
bezpośredniow siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowoścido odbioru końcowego, będzie faktyczne

wykonanie robót, potwierdzone

w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy (robót) potwierdzon;ymprzez lnspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następuj ące dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty,
i

protokoły

i

zaświadczenia z przeprowadzonych prób

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne

wymagane stosownymi przepisami,

i inne

dokumenty

4) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robótz dokumentacją
projektową, obowiązująrymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne z art. t0 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót),

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje

i

deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6'

Zamawiająq wyznaczy

i rozpocznie

czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7.

Zamawiająry zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8.

Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym,
Zamawiający iest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

s7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

l.

Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy

w

wysokości tlo/o wynagrodzenia ofertowego (ceny

ofertowej brutto), októrym mowa
J

2.

w S 5 usL1, tj.

.....'''''.....,...

zł (słownie złotych

w formie

Zabezpieeenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następująrych terminach:

I)

700/o

wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego (wykonania zamówienia)

\*,

i

uznania przez Zamavńającego

za

należycie

wykonanego;

2) 30o/o wysokości zabezpieczenia

-

najpóźniej w

1"5

dniu od upływu okresu rękojmi za

wady.

3.

Zamawiająq Wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,

o której mowa w

ust'

2

pkt.

L, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

s8

Karyumowne

l. Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za z:,rtłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy
w1magrodzenia brutto, określonego w

s5

ust

- w wysokości 0,37o
1 za każdy dzień zwłoki (termin

zakończenia robót określonow $ 2 ust' 2 niniejszej umowy),

b)Za

opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych

wwysokości 0,37o wynagrodzenia brutto,

w okresie gwarancji i rękojmi określonego w $5 ust. L za każdy dzieft

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odsąpienie od umowy z przyczp leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5olo
wynagrodzenia brutto, określonego w $ 5 ust.

1,

Zamawiający zapłaci Wykonawry kary umowne za odsĘpienie od umowy

z przyczw

leżąrych po stronie Zamawiającego w wysokości 5o/o wynagrodzenia brutto, określonego w
S 5 usr t, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile

wartośćfaktycznie poniesionych szkód przekracza wysokośćkar umownych.
4.

Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powsta}ych w związku z

r

e

alizaĄą n iniej szej umowy.

se
Umov.lne prawo odsąpienia od umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odsąpienia od umowy, gdy:

l) Wykonawca przerwał z przyczp

leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiofu

umowy i przerwa ta trwa dłużejniż 30 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięciaprzez
Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwyw realizacji umowy;

2)

WysĘpi 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z Ęrtułu wykonania częściumowy;

w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, speclikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego - W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową

Zamawiającego danej okoliczności.
2.

Wykonawry przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się

wterminie

1

z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

miesiąca od upływu terminu zapłaty, okreśIonego w niniejszej umowie;

-

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót
protokołu odbioru

-

lub

podpisania

w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez

Zamawiającego odbioru robót

lub od dnia odmowy

Zamawiającego podpisania

protokofu odbioru;
J.

odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. ]' i 2, powinno nasĘpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważnościtakiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W wypadku odsĘpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają
następujące obowiązki:

l) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odsąpienie od umowy nasĘpiło zprzyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w

toku wraz

z

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu

odsąpienia; protokół inwentaryzacji robót

w toku stanowić będzie

na

dzień

podstawę do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający

w razie odsąpienia od umowy z przyczn' za które Wykonawca

nie

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od

Wykonawry terenu robót

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do

zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5.

|eżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową

Zamawiająry 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 odstąpiĘ powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na kosztWykonawcy,

s10
Umowyo podwykonawstwo
1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie

z

ofertą Wykonawry, wykonanie części robót lub

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania'
2.

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 zawady.

3.

Zamawiający może zażądać od

Wrkoń

g},

kwalifikacje podwykonawql. Zamavńający wąnacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
+.

Zamawiający

w terminie 14 dni od

otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw |ub

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawry z podaniem uzasadnienia.

|eżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projekfu wraz z częściądokumentacji dotyczącą
wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmiesprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizadi Robót Podwykonawry, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnJrm zakresie zapłaty

Podwykonawry

z

w1magrodzenia należnego

zachowaniem terminów płatnościokreślonych w umowie z

Podwykonawcą.
8.

|eżeli w terminie określonym w umowie

z

Podwykonawcą Wykonawca nie dokona

w całościlub w częścizapłaty wynagrodzenia Podwykon awcy, a Podwykonawca
zwróci się
z żądaniem zapłary tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego
na podstawie

arL 647L $ 5 kc i udokumentuje zasadnośćtakiego żądania fakturą zaakceptowa ną przez
Wykonawcę i dokumentami potwierdzająrymi wykonanie i odbiór fakturowanych
robót,

Zamawiająql zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
9.

Zamawiający dokona potrącenia powyŻszej kwoty

z

kolejnej płatnościprzysługującej

Wykonawry.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalsz}rm podwykonawcą jest
wymagana zgoda

Zamawiającego i Wykon awry.
11.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzia|ności za

wykonanie obowiązków wynikająrych

z

umowy i obowiązująrych przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

s11
Gwarancia iakości i upravmienia z tytułu rękojmi

l.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy
na
okres 60 miesięry od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

)

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na
nawierzchnie syntetyczne, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i

częstotliwości zabiegów pielęgnaryjnych nie później niż w dniu podpisania (bez uwag)
protokołu odbioru końcowego.

3.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w

terminie

7 dni licząc od daty

pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego. okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.

Wady, które wystąpiły

w

okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5.

Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikająrych z gwarancii.

6.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.

7.

|eżeli Wykonawca nie usunie wad

w

terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

\v,

w tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej

kolejności zzatlzymanei kwotybędącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

I s.

okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

I

s12
Zmianaumowy

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treścininiejszei umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

?.

Zamawiający przewiduje możIiwośćwprowadzenia istotnych zmian

do umowy

w

przypadkach:
a) gdy koniecznośćzmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,związana

jest ze

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości

sawki podatku VAT);

'!

b) konieczności zmiany terminu realizacjiw związkuz:

- koniecznościąwprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikająrych z
konieczności dostosowania zakresu zadania do Wyrycznych programowych lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z

brakiem możliwościprowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków

klimatycznych lub
-

działaniem siływyższejw rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

-

nieterminowym,

z przyczw

niezależnych

od

Wykonawcy, przekazania przez

Zamawiającego terenu budowy Wykonawry lub
-

wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwyor gan z przy czyn niezawiniony ch przez

Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniemprzez Wykonawcę niezbędnych w myślustawy

Prawo budowlane dokumentów lub
-

innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

-

koniecznościąwykonania zamówień doda&owych.

s13
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrrygane przez sąd
właściwymiejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuie się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.0I.2004r' Prawo zamówień publicznych (Dz. U'z20L0r. Nr 113' poz.759 zezm.), ustawy

zdnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz

!-'

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.

3.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikająrych bądźzwiązanychzrea|izacją ninieiszei umowy narzecz osób trzecich.

s14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach ,trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawry '

