Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wzór umowy
zawarta w dniu ……………………………………. w ……………………, pomiędzy:
1.
…………………………………………………………………………………………………
………………… zwaną dalej Zamawiającym, a
2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………,
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postępowania w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj
polegających na wymianie pokrycia dachowego z gontu drewnianego na budynku
mieszkalnym z Uszy Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, które
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, ofertą,
SIWZ, które są załącznikami do niniejszej umowy.
2.
Program Funkcjonalno-Użytkowy, dalej PFU należy traktować jako wytyczne
dotyczące zakresu rzeczowego, wymagań i sposobu wykonania robót podstawowych oraz
czynności niezbędnych do ich wykonania. Brak opisu jakiejkolwiek czynności niezbędnej do
zrealizowania roboty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej wykonania. Warunki i
szczegółowy zakres wykonania robót określi dokumentacja projektowa, która będzie
podlegała przyjęciu do realizacji przez Zamawiającego
3.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem między innymi:
1)
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi załącznikami na wymianę
pokrycia dachowego z gontu drewnianego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej na
terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w zakresie zgodnym z PFU,
2)
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych,
pozwoleń, postanowień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia
robót budowlanych – jeżeli takie będą wymagane
3)
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego, na
podstawie wykonanej dokumentacji.
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
uwzględnia wszelkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz
odpowiada nakładowi prac i kosztów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej
staranności wymaganej od profesjonalistów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i
sztuką inżynierską.
6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom
PN i norm branżowych; materiały powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami
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szczególnymi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentów
potwierdzających, iż partia materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia
odpowiada wymaganiom PN i norm branżowych.

1.

2.

3.

4.

§2
Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom: …………………… wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:
………………………….………………………
W celu zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie ma konieczności zawarcia
aneksu do Umowy, ale jest wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców,
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania
lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w
szczególności, iż:
1)
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2)
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części
zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3)
wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy,
będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4)
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
5)
okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie
krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
6)
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy;
dysponować personelem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi
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5.

6.

7.

8.

9.

wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i
doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazu personelu oraz
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą
stanowiły załącznik do tej umowy,
7)
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na
zasadach określonych ust 7.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania
załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 6,
2) gdy projekt umowy przewidywał termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 4 pkt 1,
3) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w
ust. 7,
4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej
części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji
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wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na
zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
5)
zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez Podwykonawcę;
6) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego,
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na podstawie Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później
niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7, oraz Umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia
do jego reprezentacji.
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 7 – 13.
18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język
polski.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty budowlane będące przedmiotem
zamówienia w terminie do 30.10.2020 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o
przeszkodach w zrealizowaniu w terminie przedmiotu zamówienia.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy :
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1) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz
wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) niezwłoczne usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie
gwarancji, czy też rękojmi za wady,
3) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w
uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach oraz utrzymanie
tam należytego porządku,
5) pokrycie kosztów wywozu odpadów, gruzu itp.,
6) pokrycie ewentualnych kosztów pobranej wody z wodociągów gminnych na potrzeby
realizowanej inwestycji, oraz energii elektrycznej i gazu w przypadku korzystania z
podłączenia Inwestora,
7) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz pozostawienie innych
terenów wykorzystywanych w czasie realizacji inwestycji w stanie niepogorszonym w
stosunku do stanu sprzed przekazania placu budowy,
8) naprawy szkód powstałych w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia,
9) zabezpieczenie mienia własnego, pracowników od zniszczenia i kradzieży,
10) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego, na kwotę
nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy – i przedłożenie Zamawiającemu kopii opłaconej polisy przed zawarciem
niniejszej Umowy,
11) ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników, przy udziale których realizuje zamówienie – i przedłożenie
Zamawiającemu opłaconej kopii polisy przed zawarciem niniejszej Umowy,
12) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt terenu budowy,
13) oznakowanie terenu budowy i terenów przyległych zgodnie z wykonanym projektem
organizacji ruchu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty i skutki, w szczególności szkody i wady
wykonywanych lub wykonanych prac i czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawić
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na umowę o pracę zgodnie z
warunkami zamawiającego zawartymi w SIWZ.
4. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
3) innych dokumentów,
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udostępnienie w terminie terenu robót,
2) zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest …………………., tel.
…………………….
2. Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia reprezentuje …….., tel.
…………
§6
1. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub
dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wyceny robót zamiennych lub dodatkowych,
2) uzyskania zatwierdzenia tej wyceny przez Zamawiającego oraz akceptacji
Zamawiającego wykonania przedmiotowych robót.
2. Podstawą wyceny robót zamiennych lub dodatkowych jest kosztorys ofertowy lub w
przypadku braku kosztorysu ofertowego stawki z kosztorysu inwestorskiego przemnożone
przez współczynnik „W” równy ilorazowi ceny ofertowej dzielonej przez cenę z
kosztorysu inwestorskiego (W = cena ofertowa/cena z kosztorysu inwestorskiego).
3. W celu wyceny robót zamiennych lub dodatkowych w przypadku, gdy nie odpowiadają
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót:
1) na zasadzie interpolacji w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym występuje
zbliżony asortyment robót,
2) lub z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w
wykazie stawek i narzutów będącym załącznikiem do kosztorysu ofertowego, a dla
materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym
załączniku - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
obowiązujących w dniu ich rozliczenia ujętych w wydawnictwie „Sekocenbud" dla
województwa, w którym są wykonywane, oraz nakładów rzeczowych określonych w
Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót, dla których nie określono
nakładów rzeczowych, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów
własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
§7
1. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma jednorazowo
wynagrodzenie w wysokości
brutto ………………… zł
(słownie brutto:
…………………… złotych) - zgodnie z treścią wybranej oferty. Strony nie przewidują
możliwości płatności wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało ustalone w oparciu
o ofertę złożoną przez Wykonawcę w ramach przetargu, stanowiącą załącznik do
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3.

4.

5.

6.

niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane
prace pod warunkiem przedstawienia przez niego Zamawiającemu dowodów
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów
potwierdzających zapłatę, o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru końcowego, jako podstawa do dokonania odbioru
końcowego i rozliczenia należnego wynagrodzenia.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi jednorazowo przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy o nr
……………………………………………… wskazany na fakturze - w terminie do 30 dni
od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru
końcowego do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

7. NABYWCA/ODBIORCA: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków,
NIP: 9662106340, REGON: 365437292.

8. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

1.
2.

3.

4.

§8
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną przez
Inspektora Nadzoru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robót) oraz potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru gotowości
obiektu do odbioru.
Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru zobowiązany jest na
własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez
uprawnione do tego jednostki.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru
końcowego, wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania
przedmiotu odbioru, w szczególności wyniki badań i pomiarów, o których mowa w ust. 4,
atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i
urządzenia według dokumentacji projektowej.
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5. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego - w terminie do 7
dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru dokonanego zgodnie z ust. 1 i 2.
6. Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru
końcowego robót budowlanych nie zostanie podpisany protokół odbioru końcowego
przez Zamawiającego z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających
odbiór przedmiotu zamówienia lub niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia ,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2. naliczona od dnia
następującego po dniu, do którego Wykonawca zobowiązany był zakończyć roboty
budowlane, czyli od dnia 01.11.2020 r.
7. W odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele: Zamawiającego i
Wykonawcy.
8. Odbiór końcowy uważa się za dokonany w przypadku podpisania końcowego protokołu
odbioru przez Zamawiającego.
9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują w szczególności następujące uprawnienia:
1) żądania usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia,
2) żądania obniżenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, jeżeli wady nie
nadają się do usunięcia, zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.
10. W przypadku zażądana usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
11. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy - na jego koszt i
ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca oświadcza,
że wyraża zgodę na potrącenie, z przysługującego
mu od Zamawiającego
wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy – kosztów usunięcia wady w
zastępstwie Wykonawcy.
12. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu
zamówienia.
13. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z
przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
14. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wykonane roboty.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku zwłoki w terminie rozpoczęcia robót budowlanych - w wysokości 0,2%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 – licząc za każdy
dzień zwłoki,
2) w przypadku zwłoki w terminie zakończenia robót budowlanych - w wysokości 0,3%
od wysokości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 –
licząc za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie gwarancji lub
rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
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wyznaczonego na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy w całości albo w części przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości
8% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 należnego za tę część realizowanej
umowy, od której odstąpiono,
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 – licząc za każdy dzień zwłoki,
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 7 ust. 1,
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o
której mowa w art. 143 b ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
9) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5 - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 w każdym przypadku
stwierdzenia uchybienia.
10) za nie spełnienie wymagań wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę w wysokości
100 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku.
11) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w innych
przypadkach aniżeli określone w pkt. 1-10 - w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde stwierdzenie przez
Zamawiającego, potwierdzone oświadczeniami lub dokumentami, niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
12) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę opłaconej polisy, o których mowa w §4 ust. 1
pkt 10) lub 11) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§7 ust.1 za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu wymaganego
dokumentu.
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej, przekraczającej zastrzeżone kwoty kary umownej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Odstąpienie od umowy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej.
5. Wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 100% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §7 ust.1 niniejszej umowy.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w całości albo w części, w
szczególności jeżeli Wykonawca:
1) nie podjął realizacji prac w terminie 30 dni od przekazania placu budowy,
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2) nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje je bez zachowania
wymaganej staranności,
3) zaniechał realizacji umowy, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 14
dni,
4) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
5) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub nastąpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie
zobowiązań umownych,
7) w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych,
8) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia. Oświadczenie zostanie złożone w
formie pisemnej i będzie wskazywało uzasadnienie.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych
oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………..
zł, stanowiącej 10 % wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………./ Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wpłacono na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy*.
3. Ustala się podział kwoty wniesionej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na następujące części:
1) 70 % wartości dotyczyć będzie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) 30 % wartości dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. zostanie
zwrócone/zwolnione* w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót - w
terminie do 30 dni po odbiorze końcowym i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia
powstałych wad,
2) pozostała część tj. 30 % - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje
się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania
robót lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.
6. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na
realizację umowy po przesunięciu terminu.
* niepotrzebne skreślić
§ 12
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres
…………od daty odbioru końcowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub
dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu przez
Zamawiającego – w wyznaczonym Wykonawcy techniczne możliwym terminie,
2) w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, Zamawiający ma prawo
powierzyć usunięcie zgłoszonej wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go prawa do dochodzenia innych roszczeń
przewidzianych niniejszą Umową. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
pokrycie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust.
3 pkt 2- kosztów usunięcia wady w zastępstwie W ykonawcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z ofertą i
przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, które
powstały przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową i techniczną robót.
4. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie od ich
ujawnienia, w formie pisemnej.
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi
na wykonane roboty budowlane wynosi tyle samo co okres gwarancji licząc od daty
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
§ 13
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w
następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
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3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww.
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie Materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji,
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7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
4. Strona zainteresowana zmianą umowy, zobowiązana jest wystosować w tym
zakresie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem do drugiej Strony. W terminie 10
dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, druga Strona powiadomi stronę wnioskującą o akceptacji
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
§ 15
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy
strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Powszechnemu w Białymstoku.

1.
2.
3.
4.

§ 16
SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej
umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej
umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie
uznane za nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis
prawa powszechnie obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do
umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i
ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień
nieważnych lub bezskutecznych.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:
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