Załącznik Nr 3 – wzór umowy

UMOWA Nr ......./2020
zawarta w dniu .......................... 2020 roku w Baboszewie pomiędzy: Gminą Baboszewo
NIP 567-179-04-40 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09 - 130 Baboszewo
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Baboszewo – Pana.........................................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani .....................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym” a .....................................................z siedzibą w ............
NIP ....................wpisaną/wpisanym do ............................................ – zwanym dalej
„Wykonawcą”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy:ZP.271.1.9.2020), zawarto
umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:
§1
Definicje
Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części umowy będą oznaczać:
1) Strony – Zamawiający oraz Wykonawca;
2) przedmiot umowy – zakres rzeczowy robót budowlanych oraz wszelkich innych prac
składający się na zamówienie;
3) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla
Zamawiającego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiającego;
4) teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy;
5) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacją, warunkami
technicznymi, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami;
6) usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót,
której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim
kosztem.
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§2
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie”
2.Zakres robót obejmuje w szczególności:
1)oznaczenie terenu budowy,
2)zabezpieczenie terenu budowy,
3)demontaż istniejącego osprzętu sportowego (umożliwiający jego ponowny montaż ),
4)przygotowanie istniejącej nawierzchni syntetycznej pod demontaż,
5)demontaż oraz utylizacja istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej,
6)uzupełnienie, równanie oraz zagęszczenie wierzchniej warstwy podbudowy,
7)przygotowanie wierzchniej warstwy podbudowy pod montaż nawierzchni syntetycznej,
8)montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,
9)wcinanie oraz wklejenie linii wyznaczających pola gry do tenisa oraz piłki ręcznej,
10)uzupełnienie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym,
11)równanie piasku kwarcowego poprzez wielokrotne szczotkowanie sprzętem mechanicznym oraz obróbka ręczna przy obrzeżach boiska jak również w miejscach trudno do
dostępnych,
12)ponowny montaż osprzętu sportowego (wcześniej zdemontowanego poz. 2.3.),
13)uporządkowanie terenu budowy po zakończeni prac.
3.Szczegółowy opis zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1
do umowy.
§3
Współpraca Stron
1. Wykonawca opracuje i w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys, który
pełnić będzie jedynie funkcję pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy i nie
może stanowić podstawy przy roszczeniach związanych z niedoszacowaniem wartości przedmiotu umowy. W kosztorysie należy uwzględnić wszystkie pozycje robót wyszczególnione w
przedmiarze robót. Pozycje nie ujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania uważane
będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.
2.Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na
należyte zrealizowanie przedmiotu umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi przedmiotu umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, treścią i celem umowy.
4.Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia –
w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie
informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
5.Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji
o ich zaistnieniu.
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6.Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1)po stronie Wykonawcy: ....................................., tel. ...................................
e-mail: .................................................
2)po stronie Zamawiającego: Pan .......................... ,
tel. 23 6611091 w. 29 ,
e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl
8. Osoba wskazana w ust. 8 pkt 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli
w imieniu Zamawiającego.
9. Zmiana osób wymienionych w ust. 7 nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Strony
za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana
staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji
z
danymi nowego przedstawiciela.
10. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio
wskazany adres za doręczoną.
§4
Obowiązki Stron
1.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy wraz z kopią dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych
i dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie robót od dnia przejęcia terenu robót,
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony
p.poż.,
4) umieszczenie na terenie robót niezbędnych tablic informacyjnych,
5) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego
przedmiotu umowy,
6) wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,
7) przedłożenie na żądanie Zamawiającemu, w toku realizacji przedmiotu umowy, atestów,
certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania,
8) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy,
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9) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
10) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
11) wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych materiałów
i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,
12) utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji –
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
14) powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia lub odpady muszą
zostać zutylizowane lub unieszkodliwione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
stosownych dokumentów potwierdzających utylizację lub poddanie
odzyskowi zgodnie z ustawą o odpadach,
15)przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym dokumentów stanowiących podstawę odbioru oraz płatności,
16)umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji związanych
z realizacją umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów, a także innym wskazanym przez Zamawiającego osobom.
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak
i wobec osób trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
4.Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w tym do
składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
.
§5
Termin realizacji przedmiotu umowy
1.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 26
października 2020 r.
2.Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających się na przedmiot umowy oraz dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania, potwierdzone podpisanym
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru końcowego.
3.Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§6
Odbiory
1. W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 6.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac
składających się na przedmiot umowy.

4

2. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do
odbioru przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności
wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego. Dokonanie odbioru
końcowego zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni roboczych.
5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzono wady lub usterki
możliwe do usunięcia, Zamawiający może:
1) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy określając w nim termin na
usunięcie stwierdzonych wad i usterek,
2) odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wykonawca po skutecznym usunięciu wad lub usterek określi nowy termin gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, pisemnie zawiadamiając Zamawiającego. Zamawiający zachowuje prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.
6. Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 5, zostanie odnotowane
w protokole z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do
usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy lub wywiązania się z obowiązku/obowiązków,
którym uchybił lub zakończenia robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a Zamawiający jest
uprawniony do naliczania kar umownych.
§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2:
na kwotę ogółem ...................... netto
(słownie: .........................................................................................................................)
podatek VAT w kwocie ..........................zł,
co stanowi wartość brutto ogółem .................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
2.Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie
inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.
3. Podstawę wystawiania faktury stanowi końcowy protokół odbioru robót, podpisany przez
Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.
4.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5.Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
6.Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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7.Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz
z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiającego/przedłożone Zamawiającemu.
16.Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440
Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo,
17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy.
§ 8.
Podwykonawcy
1.Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym
osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania
zleconych robót.
2.Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących
podwykonawców/dalszych podwykonawców:
…………………………………. – zakres: ………………………..;
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

§9
Rękojmia oraz gwarancja
1Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace
wykonane w ramach przedmiotu umowy.
2.Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy
bez zastrzeżeń.
3.Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot
umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został
wydany w stanie niezupełnym.
5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
6.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki
powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady i usterki wykonanego
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
7.Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wad lub
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.
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8.W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli
wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed
jego upływem.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2.Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu.
W takim przypadku zostaną naliczone stosowne kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w każdym przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności:
1)opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji
ustalonego w umowie;
2)stosowanie
materiałów
nieposiadających
wymaganych
dopuszczeń
lub
niezapewniających sprawności eksploatacyjnej przedmiotu umowy.
4.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.
5.Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość.
6.W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązuje się
do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od umowy.
7.W przypadku odstąpienia od umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie kosztorysu.

1.

§ 11
Kary umowne
Poza okolicznościami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 13 umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1
za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 7 ust.1
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za realizację
przedmiotu umowy, określonego w § 7 ust.1 umowy,
3) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust.1 umowy ogółem za realizację przedmiotu umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych okresie gwarancji lub rękojmi
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,
ogółem za realizację przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia - w wysokości 5 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto ogółem za realizację przedmiotu umowy;
2.
3.
4.

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ może wystąpić i gdy okoliczności te mają wpływ na ewentualne kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
6.Zamawiający na podstawie okoliczności przedstawionych przez Wykonawcę ocenia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, określa
również wpływ tych okoliczności na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań lub ich wysokość.
7.Zamawiający ma obowiązek poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okoliczności
wskazane przez wykonawcę, będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i ewentualne obniżenie wysokości kar umownych lub odszkodowania, stosownie do stopnia wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na prawidłowość realizacji umowy, a także uwzględniając treści dokonanych
zmian umowy dokonanych zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.
§ 12
Zmiany umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
z zastrzeżeniem ust.2 -7.
2.Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące
możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących
warunkach):
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1) zmiany terminu wykonania umowy,
2) zmiany wynagrodzenia,
3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest w następujących w
szczególnie uzasadnionych przypadkach nie wynikających z winy Wykonawcy oraz przy
zachowaniu przez niego należytej staranności, związanych z okolicznościami siły wyższej lub
natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
uniemożliwiających
dotrzymanie
terminu
realizacji
wskazanego
w
umowie,
w szczególności:
a) Zamawiający może zmienić termin wykonania umowy po stwierdzeniu, że okoliczności
przedstawione przez wykonawcę związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub
wpływają na termin wykonania umowy,
b)jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawidłowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;
c)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i anomalii pogodowych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywania odbiorów. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas
trwania tych niekorzystnych warunków atmosferycznych i anomalii pogodowych
udokumentowanych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
4.Termin realizacji robót może zostać przedłużony o czas niezbędny do ich wykonania.
Wykonawca może najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczególnych prac
objętych umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie
terminu wykonania poszczególnych prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące
i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają
z uchybień lub niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego
wniosku w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu
umowy. Zamawiający ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się
do złożonego wniosku i powiadomienia Wykonawcy o swojej decyzji.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
9. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
umowy na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Polisa powinna obejmować swym zakresem co najmniej odpowiedzialność za szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), a także odpowiedzialność za szkody w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia własnego lub osób trzecich oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym
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niedbalstwem lub/i błędami Wykonawcy (szkoda rzeczowa), powstałe w związku
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy.
3. Polisa powinna być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia
polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia.
4. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość szkody w mieniu
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków pieniężnych.
§ 14
Postanowienia końcowe
1.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
2.W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres
podany w komparycji niniejszej umowy uważa się za dostarczone do adresata.
3.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub w związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do
rozwiązania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczęcia
negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.
5. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:
1) specyfikacja techniczna,
2) oferta Wykonawcy,
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu
umowy.
* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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