TOM III
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
zawarta w dniu ………………… w Prabutach pomiędzy:
pomi
Miastem i Gminą
ą Prabuty, z siedzibą
siedzib przy ul.
Kwidzyńskiej 2, 82-550
550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029;
581
029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Marka Szulca
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………….
…………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania
powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zamawiający
cy powierza, a Wykonawca zobowiązuje
zobowi
się wykonać roboty
oboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” w celu
zapewnienia parametrów jakości
jakoś
oczyszczonych ścieków
cieków na wylocie, zgodnie z dokumentacją
techniczną.

2.

W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę
Wykonawc robót budowlanych wraz z dostawami i
montażem urządzeń,, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie.
Wykonawca zobowiązuje się
ę do wykonania Robót rozbudowy, przebudowy i remontu
r
oczyszczalni
ścieków w Prabutach w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie Robót
parametrów oczyszczania ścieków jak opisano w pozwoleniu wodno-prawnym.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się
ę do realizacji Robót zgodnie z warunkami określonymi
określonymi w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz w:
1)

SIWZ (Załącznik do Umowy
mowy nr 4),

2)

Dokumentacji projektowej (Załączniki
(Z
do Umowy nr 5),

3)

Specyfikacjach technicznych
ych wykonania i odbioru robót (Załączniki
(Z
do Umowy
mowy nr 6),

4)

Decyzjach
ecyzjach administracyjnych (Załączniki
(
do Umowy nr 7),

5)

Harmonogramie rzeczowo--finansowym realizacji Robót (Załącznik do Umowy
mowy nr 3),

6)

Ofercie
fercie Wykonawcy, w szczególności
szczególno ci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
Wykonawcy (Załącznik do Umowy
U
nr 1).

5.

Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego
Zamawiaj
i że
e przy zachowaniu należytej
nale
staranności
zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 4 powyżej, oraz że przekazane mu dokumenty są
s
kompletne i wystarczające
ące do wykonania Robót, a tak
także, że
e otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego
niezbędne
dne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.

6.

W przypadku rozbieżności
ści
ci zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w
odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo
pierwsze
mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w
dokumencie wymienionym w kolejności
kolejno
wskazanej w ust. 4.

7.

Dokumenty załączone do Umowy
mowy należy
nale
traktować jako wzajemnie objaśniają
śniające się i uzupełniające.
Ewentualne rozbieżności
ś między
ędzy tymi dokumentami, o ile będą
b
miały miejsce, nie będą
b
stanowiły
podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę
Wykonawc zakresu Robót ani do zmianyy sposobu ich wykonania.
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8.

Wykonawca zobowiązuje się
ę do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
obowi
cymi przepisami i normami technicznymi oraz
uregulowaniami objętymi
tymi niniejszą Umową.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.

Terminem rozpoczęcia
cia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy.

2.

Termin zakończenia Umowy
mowy ustala się
si do dnia 31 lipca 2018 r., wliczając
ąc uprzednie przeprowadzenie
odbioru końcowego robót budowlanych,
budowlanych złożenie kompletnych dokumentów, uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie i uzyskanie Świadectwa Przejęcia.
Przej

3.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi
nast
w dniu zawarcia Umowy
mowy tj. jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
Wykon
i Odbioru Robót Budowlanych oraz
decyzje administracyjne (Załączniki
ączniki nr 5, 6, 7 do Umowy). Podpisując
ąc niniejszą Umowę Wykonawca
potwierdza, że otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezbędne
niezb dne kopie Dokumentacji Projektowej oraz
pozostałych dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt.

4.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów nastąpi
nast
w ciągu
ągu 7 dni od daty zawarcia
Umowy.

5.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi
nast
nie później niż w ciągu
gu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

6.

Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować
nast
będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczoworzeczowo
finansowym realizacji Robót stanowiącym
stanowi
załącznik nr 3 do Umowy.

7.

Wykonawca zobowiązuje się
ę przestrzega
przestrzegać powyższych
szych terminów i wykonać przedmiot Umowy w
terminach zapisanych w niniejszej Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
finansowym realizacji Robót.

8.

Zmiana terminu zakończenia
czenia robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest możliwa
możliwa tylko zgodnie z § 17
ust. 1 ppkt. 1) Umowy.
§3
MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

1.

mowy w zakresie wykonywanych robót jest oczyszczalnia ścieków w Prabutach
Miejscem wykonania Umowy
prowadzona przez Zamawiającego.
ącego.

2.

Wykonawca oświadcza, że składając
składaj
ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą
b
realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu, powiązaniem
powi zaniem terenu budowy z istniejącą
istniej
infrastrukturą, możliwościami
ściami urządzenia
urzą
zaplecza budowy, możliwościami
ciami zasilania w energię,
energi wodę i
inne media, ze stanem dróg dojazdowych,
d
urządzeniami
dzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami
mo
zakwaterowania załogi oraz uwzględnił
uwzglę
to w kalkulacji ceny ofertowej.

3.

Wykonawca zobowiązany
zany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów.

4.

Koszty przyłączy, zużycia
ycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi
Wykonawca.

5.

Wykonawca będzie
dzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z
Zamawiającym prowadzącym
ącym bieżą
bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków
cieków oraz podwykonawcami, którym
któ
zapewni także miejsce na zaplecze i umożliwi
umo
przyłączenie do mediów.
§4
WYNAGRODZENIE

1.

Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje
uje wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości ( …………………..zł)
zł), w tym podatek od towarów i usług VAT.

2.

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 uwzględnia
uwzgl dnia wszystkie obowiązujące
obowi
w Polsce
podatki, włącznie
cznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty zwi
związane
ązane z wykonaniem Umowy.
Obejmuje ona wszystkie koszty związane
zwi
z prawidłową realizacją całości przedmiotu Umowy oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego
Zamawiaj
w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy
mowy (SIWZ).
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3.

Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości
cało
przedmiotu Umowy
mowy w sposób wolny od
wad, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
postanowieni
Umowy; obowiązującymi
ązującymi przepisami prawa,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4.

Wynagrodzenie dotyczy całości
ści przedmiotu Umowy, a więcc i wszelkich kosztów zwi
związanych z odbiorem
robót, włączając w to między
ędzy innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch,
koszty przełączeń itp.

5.

Niedoszacowanie, pominięcie
ęcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy
U
nie może być
podstawą do żądania
dania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
okre lonego w ust. 1.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość
żliwość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości
ci minimalnego wynagrodzenia za pracę
prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
3 ustawy z
dnia 10 października
dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom
zpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
wysoko
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawc

8.

Waloryzacji można dokonaćć w oparciu o pisemne uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany
przez Zamawiającego i sporządzony
ądzony
dzony aneks do niniejszej umowy. Waloryzacja bę
będzie
b
obowiązywać od
miesiąca następującego
cego po miesiącu,
miesią
w którym aneks został podpisany.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Rozliczenie za wykonanie Umowy
mowy będzie
b
następowało etapowo. Podstawą
ą płatności
płatno
okresowych jest
ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę,
Wykonawc , zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwoty
płatności będą określane
ślane na podstawie wykazu
wyka
wartości
ci poszczególnych robót podanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym
finansowym robót (Załącznika
(
nr 3 do Umowy).

2.

Wszelkie urządzenia i wyposażenie
żenie dostarczone na teren budowy nie mog
mogą
ą być przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną
zostan rozliczone w ramach ceny określonej
okre
w§
4 ust. 1 Umowy.

3.

Rozliczenia, opisane powyżej
żej nast
nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i
doręczanych Zamawiającemu
ącemu nie częściej
cz
niż raz na miesiąc,
c, zgodnych z postępem
post
Robót
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy.

4.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zako
zakończonych
czonych elementów robót (przejściowe
świadectwo płatności)) według elementów
el
opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
rzeczowo
realizacji
Robót, podpisany przez kierownika budowy,
budowy Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
Zamawiaj
z
zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót objętych
obj
fakturowaniem częściowym
ęściowym nie może
mo przekroczyć
równowartości 90 % wartości
ści łącznej
łą
każdego elementu podanego w harmonogramie rzeczoworzeczowo
finansowym robót.

6.

Warunkiem zapłaty końcowego
ńcowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez Zamawiającego
Zamawiaj
odbioru końcowego
cowego robót, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie
u ytkowanie i wydanie Świadectwa
Ś
Przejęcia, za
które ma nastąpić zapłata wynagrodzenia. Podstawą
Podstaw wystawienia faktury przez Wykonawcę
Wykonawc będzie
końcowe świadectwo płatności
ści wystawione
wystawi
po wydaniu Świadectwa Przejęcia
ęcia zatwierdzone
zatwierdzonego przez
upoważnionego
nionego przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiaj

7.

W przypadku rozłożenia
enia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 20 ust. 3 Umowy), zapłata za
fakturę nastąpi po przedstawieniu dowodów regularnych płatności
ci składek ubezpieczeniowych.

8.

Zamawiający dokona każdej
żdej zapłaty za realizację
realizacj Umowy
mowy pod warunkiem wcześniejszego
wcześ
rozliczenia się
Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami
ą/podwykonawcami z tytułu wykonania Umów/Umowy
mowy zgodnie z § 12 ust.
14 Umowy.
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9.

Płatności
ci na rzecz Wykonawcy b
będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany
skazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia
dor czenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
Wykonawc
prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w niniejszej
Umowie.

10. Zamawiający upoważnia
nia do wystawienia faktur VAT dotyczących
dotycz cych niniejszej Umowy bez własnego
podpisu.
§6
MATERIAŁY I POMIAR JAKOŚCI
JAKO
ROBÓT
1.

Przedmiot Umowy
mowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
Wykonawc

2.

Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać
odpowiada co do jakości
jakoś wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym
okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

3.

Wykonawca
zobowiązany
ązany
jest
przed
wbudowaniem
materiałów/urzą
materiałów/urządzeń,
uzyskać
od
Zamawiającego/Inspektora
cego/Inspektora
nadzoru
zatwierdzenie
zastosowania
tych
materiałów
materiałów/urządzeń,
przedkładając na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem próbki oraz okazując
okazuj dokumenty
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych oraz odpowiadające wymaganiom określonym
okre
w STWiOR.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie
ędzie przeprowadzać
przeprowadza pomiary jakości
ci robót i badania materiałów zgodnie z
zasadami kontroli jakości
ści materiałów i robót okre
określonych
lonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym/Inspektorem
cym/Inspektorem nadzoru.

5.

Wykonawca zobowiązany
zany jest przestrzegać
przestrzega przepisów obowiązujących
cych w zakresie utylizacji odpadów, w
szczególności przepisów
ów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
21 z późń. zm.).
§7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się
ę wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wła
właściwe przepisy
czynności związane
zane z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach na zasadach określonych
okre
w
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiązków
obowi
obowią
Zamawiającego
należy w szczególności:
1)

przekazanie dokumentacji projektowej,

2)

przekazanie terenu budowy,

3)

przekazanie dziennika budowy,

4)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5)

dokonanie odbioru robót,

6)

zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia z tytułu należytego
ytego wykonania Umowy w sposób i na
zasadach opisanych w § 4 i § 5 Umowy,

7)

dokonywania i potwierdzania, gdy ma
ma to zastosowanie, stosownych wpisów w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawcę (kierownika budowy).
§8
PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO

1.

W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
Zamawiaj
Zamawiający
cy wskazuje Inspektorów nadzoru
pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich
swo
przedstawicieli odpowiedzialnych
ych za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem
niniejszej Umowy
mowy wraz z kontrolowaniem rozliczeń
rozlicze Robót budowlanych.

2.

Dla poszczególnych branż Inspektorami
pektorami są:
s
1) branża sanitarna: ………………………….
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2) branża konstrukcyjno-budowlana:
budowlana: ……………………………….
3) branża
a elektroenergetyczna i AKPiA: ………………………
3.

Do obowiązków
zków Inspektorów nadzoru,
nadzoru w szczególności należy:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego,
2) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robót,
3) raportowanie
aportowanie i sprawozdawczość
sprawozdawczo w zakresie rzeczowym i finansowym
wym oraz sporządzanie
sporz
rozliczeń
finansowych,
4) doradztwo w przypadku wystą
ystąpienia utrudnień lub sporów.

4.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może
mo polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie
opó
rozpoczęcia
cia jakichkolwiek czynności
czynnoś w ramach realizowanych Robót.

5.

Wykonawca zobowiązany
zany jest wykonywać
wykonywa wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego,
Zamawiaj
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

6.

Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna
względem
dem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia przez
Zamawiającego o tej zmianie.

7.

Zamawiający oświadcza, że Inspektorzy nadzoru
nadzo posiadają wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i działań
ń w granicach określonych
okre
postanowieniami niniejszej Umowy,
U
przy czym nie są
oni upoważnieni
nieni do dokonywania zmian treści
tre
niniejszej Umowy
mowy w zakresie terminu realizacji, zmian
wynagrodzenia, przedmiotu Umowy.
mowy.
§9
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się
ę wobec Zamawiającego
Zamawiaj cego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC,
w szczególności do obowiązków
zków Wykonawcy należy:
nale
1.

Realizacja powierzonych mu Robót w sposób określony
okre
w niniejszej Umowie
mowie z należytą
nale
starannością,
zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwem,
bezpiecze
dobr jakością i właściwą
dobrą
organizacją, w ścisłej
cisłej współpracy z Zamawiającym
Zamawiaj
i Inspektorem nadzoru,, stosując
stosują się do ich zaleceń
oraz Wytycznych obowiązujących
ą ących przy realizacji Projektu.

2.

Wykonania przedmiotu Umowy,
mowy, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

3.

W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania
obowi
Umowy
mowy przepisów prawa, norm, normatywów mających
zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy ciąży
ąży obowiązek
obowi
dostosowania
przedmiotu Umowy
mowy do stanu obowiązującego
obowi
na mocy wprowadzonych zmian.

4.

Opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy
rzeczowo
realizacji robót w wersji wiążącej
ążącej dla Wykonawcy w ciągu
14 dni od daty zawarcia Umowy
mowy i przedłoży
przedło y do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiaj
Zamawiającemu.
Harmonogram będzie
dzie opracowany w układzie miesi
miesięcznym
cznym w oparciu o wypełniony i zał
załączony do oferty
Formularz cenowy wraz z proponowanym podziałem każdej
dej kwoty ryczałtowej zawartej w Formularzu.
Przedstawiony podział kwot ryczałtowych musi uzyskać
uzyska akceptację Zamawiającego
ącego i Inspektora nadzoru.
Kwoty ujęte w tabeli będą
ą wynikać z kosztorysu ofertowego, który Wykonawca złoży
złoż przed podpisaniem
Umowy. Harmonogram
armonogram musi uwzględniać
uwzgl
taki rozkład czasowy robót by Zamawiający
Zamawiaj
w sposób
nieprzerwany mógł prowadzić eksploatację
eksploatacj oczyszczalni robót. Ewentualna zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego może
że nastąpić
nastą
wyłącznie
cznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Inspekt
nadzoru i
Zamawiającego, jednak nie częś
ęściej niż 1 raz na dwa miesiące.

5.

Zapewnienia Zamawiającemu,
ącemu, na każdym
ka
etapie wykonywania Umowy,
mowy, niezbędnych
niezbę
informacji, które
pozwolą Zamawiającemu
cemu terminowo i racjonalnie podejmować
podejmowa decyzje dotyczące
ące przedmiotu
przedmio Umowy. W
tym zakresie Wykonawca zobowiązuje
zobowią
się w szczególności do:
1)

przestawienia Zamawiającemu
ącemu i Inspektorowi
In
nadzoru z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na
wniosek Zamawiającego
ącego istotnych założeń
zało
dla wykonania przedmiotu Umowy,
mowy,

2)

bieżącego konsultowania z Zamawiającym
Zamawiaj
lub Inspektorem nadzoru stanu i postępu prac
stanowiących przedmiot Umowy.
mowy.
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6.

Wykonania przedmiotu Umowy
mowy w terminach opisanych w § 2 i oddania go Zamawiającemu
Zamawiaj
w terminie i
na zasadach ustalonych w Umowie.
mowie.

7.

Wykonania przedmiotu Umowy
mowy za cenę
cen określoną w § 4 ust. 1 Umowy.

8.

Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót i
zapewnienia ich obecności
ści na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlanobudowlano
montażowych, minimum 8 godzin
godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym
obecność kierowników robót wymagana jest bezwzględnie
bezwzgl dnie i bez ograniczeń czasowych w okresie
wykonywania robót danej branży.
branż Wykonawca zapewnia, że
e osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Kierownika budowy będzie
ędzie posiadała wszelkie niezbędne
niezb
kwalifikacje zawodowe i upoważnienia
upowa
do
działania w imieniu Wykonawcy w każdej
ka
sprawie związanej
zanej z realizacją Umowy. Przekazanie
kierownikowi budowy wskazówek lub zarządzeń będzie
dzie równoznaczne z przekazaniem ich
i Wykonawcy.

9.

Wykonawca oświadcza, iżż przyjmuje do wiadomości
wiadomo ci uprawnienie Zamawiającego
Zamawiają
do kontrolowania
wszelkiej dokumentacji związanej
ązanej z realizacj
realizacją niniejszej Umowy i w związku
ązku z tym zobowiązuje
zobowi
się nie
utrudniać takich kontroli oraz poddawa
poddawać się wizytacjom
cjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na
terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego,
Zamawiającego, In
Inspektora nadzoru lub
upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących
współfinansuj
inwestycję.

10. Wykonawca zobowiązany
zany jest wykonywa
wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego/Inspektora
ącego/Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek
ązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska
rodowiska naturalnego i bezpieczeństwa
bezp
pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie Robót
norm, określonych
lonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska
rodowiska i bezpieczeństwa
bezpiecze
pracy
ponosi wyłącznie Wykonawca.
12. Zachowania poufności
ci w zakresie pozyskanych w związku
zwi
z wykonaniem Umowy
mowy informacji i wiedzy
dotyczącej Zamawiającego,
ącego, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwiązań
rozwi
technicznych,
technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany
zany jest do wykonania tego obowiązku
obowi
także po zakończeniu Umowy,
mowy, w tym również w sytuacji odstąpienia od Umowy.
13. Wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnych
niezb dnych do realizacji robót, w tym Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, w tym projektu zagospodarowania terenu budowy, zaplecza
budowy, organizacji ruchu oraz
raz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energię
energi elektryczną
terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakości.
Jako
14. Zapewnienia organizacji robót w taki sposób żeby realizacja prac nie obciążała
ążała obsługi oczyszczalni w
stopniu wyższym niż przy normalnej eksploatacji
eksploatacji oczyszczalni. Terminy wyłączenia
wyłą
i przełączenia
obiektów należy uzgodnićć z użytkownikiem.
żytkownikiem.
15. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w języku
j zyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na nośniku
niku elektronicznym typu CD
CD(DVD).
16. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku
zyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w formacie
*.doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg oraz *pdf i przekazane
Zamawiającemu
cemu zgodnie z postanowieniami Umowy.
17. Kompletowania w trakcie realizacji
reali
Robót stanowiących
cych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie
Zamawiającemu
cemu kompletnej dokumentacji i uzyskanie
e w imieniu i na rzecz Zamawiającego
Zamawiaj
pozwolenia
na użytkowanie.
18. Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi
obowią
cymi przepisami dziennika budowy i udostępnienia
udostę
go Inspektorowi
nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego
Zamawiaj
oraz organom administracji
państwowej
stwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów.
19. Informowanie Zamawiającego/Inspektora
ącego/Inspektora
cego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegaj
ulegają
ulegających zakryciu oraz o
terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli
Je eli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, zobowi
zobowiązany
jest odkryć roboty lub wykonać prace niezbędne
niezb
do zbadania robót, a następnie
ępnie przywróci
przywrócić roboty do
stanu poprzedniego, na swój koszt.
20. Informowanie
nformowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
Zamawiaj
tak wcześnie jak to możliwe,
żliwe, nie później
pó
jednak niż 3
dni od daty powzięcia
cia przez Wykonawc
Wykonawcę wiedzy, o problemach lub okolicznościach
ściach mo
mogących wpłynąć
na jakość robót,, poniesione koszty realizacji przedmiotu Umowy lub termin zakończenia
zako
robót. W
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przypadku wystąpienia
pienia takich okoliczności
okoliczno ci Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiaj
Zamawiającemu do
akceptacji propozycje dotyczące
ące unikni
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności
okoliczno
na realizację robót, jak teżż będzie
ędzie współpracował przy wykonywaniu poleceń
poleceń Inspektora Nadzoru.
Nadzoru
21. Wykonawca zobowiązany
zany jest w terminie do 5 dni po zakończeniu
zako
każdego
żdego miesiąca
miesi
przedkładać
Inspektorowi nadzoru
adzoru raport wyszczególniający
wyszczególniaj
wykonane przez Wykonawcę
ę prace i badania kontrolne
oraz poinformuje o postępie
ępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości
jako ci robót, sprawach finansowych oraz
występujących
cych problemach w realizacji Umowy
mowy na roboty budowlane. Raport powinien
powi
zawierać, w
szczególności:
1)

opis postępu
pu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
rzeczowo

2)

nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu
powi zaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
rzeczowo

3)

plan
lan robót i finansowania na kolejne miesiące
miesi

4)

opis problemów i zagrożeń
ż ń oraz działań
działa podjętych w celu ich usunięcia

5)

dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp robót

22. Urządzenia
dzenia terenu budowy, wykonania przył
przyłączeń wodociągowych
gowych i energetycznych dla potrzeb budowy
oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.
zuż
23. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ.
24. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego
używanego dla wykonywania
przedmiotu Umowy sprzętu
ętu i materiałów.
25. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza
zaplecza budowy, w tym kabin sanitarnych dla
swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiającym oraz wykonanie przyłączy
przył
i montaż licznika dla energii elektrycznej i licznika wody.
26. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń
urzą
na terenie budowy i w jej bezpośrednim
średnim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
27. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego
przylegaj cego do terenu budowy; w szczególności
zapewnienie braku kolizji robót budowlanych
bu
z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków prowadzonej
przez Zamawiającego.
28. Dbania o porządek
dek na terenie budowy, o schludny jej wygląd
wygl na zewnątrz
ątrz oraz utrzymywanie budowy i
terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
29. W przypadku konieczności odwodnienia
dwodnienia terenu i obniżenia
obni enia poziomu wód gruntowych umożliwiających
umo
realizację robót.
30. Wykonanie montażu urządzeń
ądzeń lub tymczasowych obiektów i rurociągów
rurocią
służących do
przepompowywania ścieków
cieków w trakcie wykonywania robót w celu zapewnienia
zapewn
ciągłej pracy
oczyszczalni.
31. Zapewnienie prawidłowego oczyszczania ścieków w trakcie robót związanych
zanych z rozbudową,
rozbudow przebudową
i remontem oczyszczalni, w zakresie uzyskiwania parametrów oczyszczania ścieków.
32. Demontażu,
u, napraw i ponownym montażu
monta
istniejących
cych elementów zagospodarowania terenu,
kolidującymi
cymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniej
istniejącego
cego uzbrojenia terenu i obiektów
uszkodzonych w trakcie realizacji robót.
33. Ogrzewania na swój koszt pomieszczeń
pomieszcze realizowanych w ramach robót obiektów w okresie
okresi zimowym do
temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej
umo
prowadzenie prac.
34. Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotności
wilgotno
użytkowej na dzień odbioru końcowego.
ńcowego.
35. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby
słu by geodezyjne obejmuj
obejmującej wytyczenie
oraz bieżącą inwentaryzację
ę powykonawcz
powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji
obowiązującej w tym zakresie.
36. Zapewnienie niezbędnej
dnej czasowej obsługi
Zamawiającemu
cemu dokumentacji w tym zakresie.

geologicznej,

ze

sporządzeniem
sporządzeniem

i

przekazaniem

37. Zapewnienie uruchomienia urządzeń
urzą
przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę
dostawc
urządzenia, potwierdzając
ąc ten fakt w karcie gwarancyjnej urządzenia.
urz
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38. Udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowaną
rozbudowan oczyszczalnię ścieków przez okres
minimum 7 dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać
zostać dokonana przez akredytowane
niezależne
ne laboratorium na koszt Wykonawcy, przy czym wszystkie z pobranych próbek muszą spełniać
wymagania
ia zawarte w dokumentacji technicznej.
39. Umożliwienia wstępu
pu na teren budowy upowa
upoważnionym
nionym pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom
jednostek
sprawuj cych
sprawujących
funkcje
kontrolne,
uprawnionym
przedstawicielom
Zamawiającego.
40. Po zakończeniu
czeniu robót, a przed ich odbiorem ko
końcowym - uporządkowania
dkowania terenu budow
budowy, zaplecza
budowy, jak również terenów sąsiadujących,
są
zajętych lub użytkowanych
ytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z
przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego
istniej
w dniu przekazania terenu budowy.
Obowiązek
zek ten spoczywa również
równie na Wykonawcy w przypadku odstąpienia
ąpienia od Umowy przez
którąkolwiek
kolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru końcowego.
cowego. W takim wypadku powyższe
powy
działania
powinny być wykonane w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
41. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego
Zamawiaj
w zakresie
resie obsługi i utrzymania
wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na zasadach określonych
okre
w§
15 Umowy.
42. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, a w
szczególności
ci rzetelnego prowadzenia dziennika
dzie
budowy i dokumentacji powykonawczej.
43. Przekazania Zamawiającemu
ącemu kopii dokumentów zło
złożonych
onych przez Wykonawcę
Wykonawc do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
ytkowanie.
44. Dostarczenia Zamawiającemu
ącemu kompletu dokumentów niezbędnych
dnych do normalnej, prawidłowej i zgodnej z
przepisami eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym kompletu instrukcji obsługi i konserwacji.
45. Dostarczenia Zamawiającemu
ącemu
cemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) i dalszych postanowieniach Umowy.
46. Terminowego
erminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów zgodnie z
postanowieniami Umowy.
47. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakości
jako i rękojmi.
§ 10
PERSONEL I SPRZĘT WYKONAWCY
1.

Wykonawca zobowiązuje się
ę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zatrudniać wyłącznie
wyłą
takie podmioty,
które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniają wymagania określone
okre
stosownymi
przepisami prawa, w tym przepisami
przepi
Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy
mowy Robót budowlanych Wykonawcę reprezentuje kierownik
budowy.

2.

Każde proponowane zastąpienie
ąpienie przez Wykonawcę
Wykonawc osoby wymienionej w ust. 1 mo
możliwe będzie jedynie
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą
ę ą takie same lub wy
wyższe niż
osoby zastępowanej,
powanej, ze szczególnym uwzględnieniem
uwzgl
zapisów w SIWZ dotyczących doświadczenia.
do

3.

Jeżeli Inspektor nadzoru zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia
cia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2
lub innej osoby, która należy
ży do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
żądanie,
danie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści
ci teren budowy i nie
ni będzie miała
żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi
zanymi z wykonywaniem Umowy, a
Wykonawca zastąpi niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie 3 dni - tę
ę osobę
osob kimś o tych samych
lub wyższych
szych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem
uwzgl
niem zapisów w SIWZ dotyczących
doświadczenia.

4.

W przypadku konieczności
ści zastąpienia
zast
osoby należącej
cej do grona personelu bezpośrednio
bezpo
odpowiedzialnego za realizację robót, nową osobą, na skutek zdarzeń
ń losowych, Wykonawca składa
zapewnienie, iż nowa osoba spełniać
spełnia będzie kryteria o których mowa w ust. 3 powyżej
powy
i że niezwłocznie,
jednak nie później jednak niżż w terminie 3 dni od wystąpienia
pienia zdarzenia losowego, wstąpi
wst
w obowiązki
poprzedniej osoby, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego.
Zamawiającego.

5.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
Zamawiaj
zaświadczenia
wiadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych
niezbędnych
dnych do wykonywania powierzonych robót przez poszczególnych kierowników robót.
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
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6.

Wszelkie
szelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają
wymagaj uprzedniej akceptacji Zamawiającego
wyrażonej
onej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
niewa
Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej Umowy.

7.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy wyłącznie
cznie we własnym zakresie z zapewnieniem własnych
materiałów i sprzętu, z zastrzeżeniem
żeniem postanowień
postanow
§ 12 niniejszej umowy.

6.

Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające
wystarczaj
środki oraz właściwe
ciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbędne
dne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

7.

Wykonawca ma obowiązek
ązek zapewnienia bezpieczeństwa
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności
ci na terenie budowy. Za nienależyte
nienale
wykonanie tych obowiązków ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą,
odszkodowawcz niezależnie od kar umownych zastrzeżonych
żonych w § 18 Umowy.
§ 11
ZAGROŻ
AGROŻENIA STANOWIĄCE
CE RYZYKO WYKONAWCY

1.

Od daty protokolarnego przejęcia
ęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego
ko cowego Wykonawca ponosi pełną
pełn
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

2.

W okresie usuwania przez Wykonawcę
Wykonawc wad w przedmiocie Umowy
mowy do podpisania protokołu odbioru
ostatecznego
ego Wykonawca ponosi pełną
pełn odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie wyrz
wyrządzone w
związku
zku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, że szkody nastąpiły
ąpiły wskutek siły wyższej
wy
albo z
przyczyn leżących
cych po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiającego,
Zamaw
za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
odpowiedzialno
§ 12
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zamierzaj
zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
s roboty budowlane, jest zobowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
przedło
przedłoż
Zamawiającemu
projektu tej Umowy,
mowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany
obowi
dołączyćć zgodę
ę wykonawcy na zawarcie
Umowy
mowy o podwykonawstwo o treści
treś zgodnej z projektem Umowy.

2.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o
podwykonawstwo nie może
że być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
potwierdzaj
wykonanie
onanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy
mowy o podwykonawstwo, zgłasza w
formie pisemnej zastrzeżenia
żenia do projektu Umowy, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy
dłuż
niż 30 dni od dnia doręczenia
czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających
potwierdzaj cych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania Umowy
mowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w
niniejszej Umowie;
3) Umowa
mowa zawiera zapisy uzależniające
uzależ
ce dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót
przez Zamawiającego
cego lub od zapłaty należności
nale
ci Wykonawcy przez Zamawiają
Zamawiającego;
4) Umowa
mowa nie zawiera uregulowań
uregulowa dotyczących
cych zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności
szczególno
warunkujących
cych podpisania tych umów
umó od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

4.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń
zastrze
do przedłożonego projektu Umowy
mowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o
podwykonawstwo, uważa
ż się
ę za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.
ącego.

5.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną
ą za zgodność
zgodno z oryginałem kopię zawartej Umowy
mowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są robotyy budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
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6.

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy
mowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny
sprzeciw do Umowy
mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
s roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust. 3.

7.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłużonej
przedłu
Umowy
mowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy
mowy o podwykonawstwo,
uważa się za akceptację Umowy
mowy przez Zamawiającego.
Zamawiaj

8.

Wykonawca, Podwykonawca
wca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną
ą za zgodność
zgodno z oryginałem kopię zawartej Umowy
mowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
wył
umów o
podwykonawstwo o wartości
ści mniejszej ni
niż 0,5% wartości Umowy
mowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego
Zamawiaj
w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający
niepodlegaj
niniejszemu obowiązkowi.
ązkowi. Wyłączenie,
Wył
o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
wartości większej
wię
niż 50.000zł.

9.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli
eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
dłu
niż określony w
ust. 3, Zamawiający informuje
ormuje o tym wykonawcę
wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
pod rygorem wystąpienia
pienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 3 – 9 stosuję
ę się
ę odpowiednio do zmian tej Umowy
mowy o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach
mowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
odpowiedzialno
za
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności,
odpowiedzialno ci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Zamawiaj
12. Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem
przedło
Zamawiającemu Umowy
mowy z Podwykonawc
Podwykonawcą, o której
mowa w ust. 2, może
e stanowić podstawę odstąpienia od Umowy
mowy przez Zamawiającego
Zamawiaj
z winy
Wykonawcy.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomocą
pomoc wykonuje przedmiot
umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części
cz ci przedmiotu Umowy, jak za
własne zachowanie
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę
Wykonawc przedmiotu Umowy
mowy Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany
zany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
nale
wykonawcy z zachowaniem terminów płatności
płatno
określonych w Umowie
mowie z podwykonawcą.
podwykonawc Warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego
ącego drugiej i następnej części
ci wynagrodzenia należnego
należ
Wykonawcy za
odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu
Zamawiaj cemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy
pomi
Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujących
wskazuj cych na dokonanie przez Wykonawc
Wykonawcę zapłaty należnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.
Podwy
Zapis niniejszy stosuje się
ę odpowiednio w odniesieniu do
dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiający
Zamawiający uznaje przelew bankowy na
konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelnioną
uwierzytelnion kopią faktury podwykonawcy.
15.

W przypadku uchylenia się od obowiązku
obowi zku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę
Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę
ę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający
Zamawiający dokonuje bezpo
bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
przysługuj cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną
ą przez Zamawiającego
Zamawiaj
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
s
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
przedło
Zamawiającemu Umowę
ę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15,
1 dotyczy wyłącznie należności
ci powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego Umowy
mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu
ącemu poświadczonej
po
za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem
przedmiot
są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia
rednia zapłata obejmuje wył
wyłącznie
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

należne
ne

wynagrodzenie,

bez

odsetek,

nale
należnych

18. Przed dokonaniem bezpośredniej
średniej zapłaty Zamawiaj
Zamawiający jest obowiązany
ązany umożliwić
umo
wykonawcy
zgłoszenie pisemnych
ych uwag dotyczących
dotycz
zasadności bezpośredniej
redniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15.
1 . Zamawiający
Zamawiaj
informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż
ni 7 dni od dnia doręczenia
czenia tej informacji.
19.

W przypadku zgłoszenia
głoszenia uwag, o których mowa w ust. 18,, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiaj
Zamawiający może:
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
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1) nie dokonać bezpośredniej
średniej
redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże
że niezasadność
niezasadno takiej zapłaty, albo
2) złożyć do
o depozytu sadowego kwotę
kwot potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
w
ści Zamawiającego co do
wysokości należnej
nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność
płatno się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej
redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
je
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
wyka zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w ust. 15 Zamawiający
ący potrąca
potr
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale
należytego
Wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego (trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej
bezpo redniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5 % wartości
wartoś Umowy
mowy w sprawie zamówienia publicznego może
moż stanowić podstawę
do odstąpienia od Umowy
mowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Zamawiającego.
22. Zamawiający określa
la zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp procentową
ą wartość
warto
ostatniej części
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
mowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w
wysokości
ci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) po przedstawieniu dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
dalszym podwykonawcom, biorącym
biorą
udział w realizacji
zamówienia ( dotyczy robót, dostaw i usług ) i żaden
aden z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
nie będzie
dzie miał roszczenia o zapłat
zapłatę względem Zamawiającego
cego oraz spełnienia wymaga
wymagań określonych w
§ 5 ust.6 Umowy.
23. Przepisy art. 143a - 143d uPzp nie naruszają
naruszaj praw i obowiązków
zków Zamawiaj
Zamawiającego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających
wynikaj cych z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny.
§ 13
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA
ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
PRAC
1. Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na
podstawie umowy o pracę
ę osoby wykonujące
wykonuj
czynności w zakresie:
1)

operator
perator maszyn budowlanych (koparka,
(
koparko-spycharka, dźwig);

2)

robót budowlanych (zbrojarz,
zbrojarz, cieśla,
cie la, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz, robotnik budowlany);

3)

robót sanitarnych (monter
monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz);

4)

robót elektrycznych (elektryk,
elektryk, automatyk)

jeżeli wykonywanie tych czynności
ści polega
poleg na wykonywaniu pracy w sposób określony
ślony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn.
źn. zm.).
2. Obowiązek określony
lony w ust. 1 dotyczy tak
także
e podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zobowi
zawrzeć w
każdej Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
zobowi
ce podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących
wykonuj
czynności,
ci, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca składa wykaz osób, które faktycznie wykonują
wykonuj roboty budowlano - montażowe wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę
pracę przed przyst
przystąpieniem do
wykonywania tych robót. Zamawiający
Zamawiaj
nie dopuści
ci do wykonywania robót budowlanych d
do momentu
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego opóźnienie
opó
w realizacji
przedmiotu zamówienia będzie
ędzie traktowane, jako opóźnienie
opó
z winy Wykonawcy.
4. Każdorazowa
dorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca
przedstawia korektę listy osób wykonujących
wykonuj
zamówienia do wiadomości
ci Zamawiającego).
Zamawiają
5. Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
Umowy
mowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące
wykonuj
czynności
ci przy realizacji zamówienia ssą osobami
wskazanymi przez Wykonawcę
ę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby, o których mowa w zdaniu
poprzednim są zobowiązane
ązane podać
poda imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiającego.
cego. W razie odmowy podania danych umożliwiających
umo
identyfikację
ę osób wykonuj
wykonujących prace
na placu budowy Zamawiający
ący wzywa kierownika
ki
budowy do wydania zakazu wykonywania przez te
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
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osoby prac do momentu wyjaśnienia
śnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę
Wykonawc do złożenia
pisemnego oświadczenia
wiadczenia wskazującego
wskazującego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany
ązany nie później
pó
niż w ciągu
gu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
przedstawić wskazane niżej dowody zatrudnienia na umowę
umow o pracę osób wskazanych w wykazie, o
którym mowa w ust. 3 – jeżeli
żeli Zamawiający
Zamawiaj
o to wystąpi:
1)

oświadczenie
enie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
prac osób
wykonujących czynności,
ści, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
cego. Oświadczenie
Oś
to powinno
zawierać w szczególności:
ści: dokładne określenie
okre
podmiotu składającego oświadczenie,
świadczenie, dat
datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że obj
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
prac i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia
zło
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)

poświadczoną za zgodność
ść z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
wykonawcę lub podwykonawc
podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę
ę osób wykonujących
wykonuj cych w trakcie realizacji zamówienia czynności,
czynno
których dotyczy
ww. oświadczenie
wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
reguluj
zakres
obowiązków, jeżeli
eli został sporządzony).
sporz dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający
cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
dany osobowych (tj. w szczególności
ści bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
prac i wymiar
etatu powinny być możliwe
żliwe do zidentyfikowania;

3)

zaświadczenie właściwego
ściwego oddziału ZUS, potwierdzaj
potwierdzające
ce opłacanie przez wykonawc
wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)

poświadczoną za zgodność
ść z oryginałem odpowiednio przez wykonawc
wykonawcę
ę lub podwykonawc
podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego
ącego
cego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
pracodawc
do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający
zapewniaj
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Z tytułu niespełnienia
espełnienia przez wykonawcę
wykonawc lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących
cych wskazane w ust. 1 powyżej,
powy
czynności Zamawiający
ący przewiduje sankcję
sankcj w
postaci obowiązku
zku zapłaty przez wykonawcę
wykonawc kary umownej w wysokości określone
ślonej w § 18 ust. 2 pkt. (m.
Niezłożenie przez wykonawcę
ę w wyznaczonym przez Zamawiającego
cego terminie żądanych przez
Zamawiającego
cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
wykonawcę lub podwykonawcę
podwykonawc wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
prac traktowane będzie
dzie jako niespełnienie przez wykonawcę
wykonawc lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
prac osób wykonują
ykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości
wą
ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
wykonawc lub
podwykonawcę, Zamawiający
ący może
moż zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Pa
Inspekcję
Pracy
9. Wykonawca do każdej faktury
ktury musi złożyć
zło
oświadczenie
wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w
wykazie, o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.
prac
§ 14
ODBIORY ROBÓT
1.

Ustala się następujące
ce rodzaje odbioru robót:
1) odbiór robót ulegających
cych zakryciu,
2) oddanie do eksploatacji poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby
rozruchowe, ruch próbny),
3) odbiór częściowy – wystawienie protokołu odbioru częściowego
cz
robót,
4) odbiór końcowy – zakończenie
ńczenie
czenie robót budowlanych i wystawienie protokołu odbioru ko
końcowego robót,
5) przejęcie robót – po uzyskaniu wszystkich pozwoleń
pozwole i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
użytkowanie (wystawienie Świadectwa Przejęcia)
Przej
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
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6) odbiór gwarancyjny
2.

Odbiór robót zanikających
cych i ulegają
ulegających zakryciu, polega na ocenie ilości i jakości
ści robót, które
któr w dalszym
procesie realizacji ulegną
ą zakryciu. Odbiór taki b
będzie
dzie przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w
czasie umożliwiającym
cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
bez hamowania ogólnego postępu
post
robót.
Gotowość danej części
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
Budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na piśmie.
pi

3.

Z uwagi na konieczność
ść zachowania
zachowa
ciągłości
ci pracy oczyszczalni, poszczególne nowe obiekty lub
obiekty zmodernizowane, oddawane do używania,
u
będą podlegały odbiorom częś
częściowym po dokonaniu
sprawdzenia ich skuteczności
ści działania i dotrzymania parametrów okre
określonych
lonych w dokumentacji.

4.

Każdy nowy lub zmodernizowany obiekt będzie
b
poddany rozruchowi próbnemu.

5.

Jeżeli wynik rozruchu wykaże
że
e poprawne działanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystąpi
przyst
do
odbioru częściowego.

6.

Jeżeli
eli wynik rozruchu próbnego będzie
b
negatywny, wówczas Wykonawca:: zidentyfikuje przyczynę
przyczyn
niepowodzenia; przekaże
że pisemną propozycję naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody Inspektora
nadzoru oraz usunie przyczynę
ę i ponownie przeprowadzi rozruch próbny. Postanowienie ust. 5 powyżej
stosuje się odpowiednio.

7.

W okresie rozruchu próbnego Wykonawca będzie
b dzie odpowiedzialny za zapewnienie personelu
obsługującego
cego według liczby i specjalności
specjalno
.

8.

Odbiór częściowy będzie
dzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych obiektów
po zakończeniu pomyślnie
lnie rozruchu próbnego.
próbneg

9.

Gotowość do odbioru częściowego
ęściowego będzie
b
stwierdzona przez Wykonawcę
ę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
pi
o tym fakcie Inspektora nadzoru,, nie później
pó
jednak niż w
terminie 3 dni od dokonanego wpisu.

10. Wykonawca zgłaszając odbiór
ór częściowy
częś
jest zobowiązany przekazać Inspektorowi
spektorowi nadzoru następujące
dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia
przyj
przez Inspektora nadzoru: pomiary geodezyjne wytyczenia i inwentaryzację
ę powykonawcz
powykonawczą, zatwierdzone wnioski materiałowe, protokoły odbiorów
technicznych, wyniki badań,
ń, wyniki sprawdze
sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób szczelności,
szczelno
regulacji, nośności
ci oraz inne dokumenty określone przez Inspektora nadzoru.
11. Odbiór częściowy nastąpi
ąpi w terminie ustalonym przez Inspektora
In
nadzoru, Inspektor
spektor nadzoru przystąpi
do odbioru nie później niżż w ciągu
cią 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości
gotowo
do odbioru częściowego
ciowego wpisanej do dziennika budowy.
12. Odbioru częściowego
ciowego dokona Inspektor
In
nadzoru w obecności
ci przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Inspektor
spektor nadzoru dokona oceny jakościowej
ciowej wykonanych Robót na podstawie
przedłożonych
onych dokumentów, wyników bada
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
13. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności
czynno ci poprawkowych, robót uzupełniaj
uzupełniających lub robót
wykończeniowych, Inspektor
spektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego
cz
pod rygorem naliczania kar umownych za opóźnienie.
opó
14. Wykonawca jest zobowiązany
ązany po zakończeniu
zako czeniu rozruchu próbnego, a przed wydaniem Świadectwa
odbioru częściowego
ciowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i współpracowników
Zamawiającego
cego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń
urz
i oprogramowania dostarczonego
dostarcz
w ramach Umowy.
15. Wykonawca w terminie określonym
ślonym w ust. 9 powyżej, przedłoży Inspektorowi
spektorowi nadzoru,
nadzoru a ten po
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże
przeka Zamawiającemu,
cemu, wszystkie dokumenty niezbędne do
prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów wykonanych w ramach robót
podlegających odbiorowi częściowemu.
ęściowemu.
16. Inspektor nadzoru w ciągu
ągu 30 dni od daty dokonania odbioru częściowego,
cz ciowego, po przeprowadzeniu przez
Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w ust. 14 powyżej i po przedłożeniu dokumentów niezbędnych
niezb
do
prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów, wystawi Świadectwo odbioru
częściowego robót.
Postępowanie
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17. Obiekty, dla których zostanie wydane Świadectwo odbioru częściowego
ciowego i które zostaną
zostan włączone do
ciągu oczyszczania ścieków,
ów, będą
bę ą eksploatowane przez Zamawiającego. Wydanie świadectwa odbioru
częściowego
ciowego robót nie umniejsza odpowiedzialności
odpowiedzialno
Wykonawcy za wykonanie Umowy jako całości i nie
wyłącza
cza uprawnienia Zamawiającego
Zamawiają
do zgłaszania zastrzeżeń co do jakości
ści robót i ich ewentualnych
ew
wad w ramach odbioru końcowego.
ńcowego.
18. Odbiór końcowy
cowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu
zako czeniu wszystkich robót, włączając próby
rozruchowe. Dla skuteczności
ści zakończenia
zako
robót, wszystkie próby muszą
ą być zakończone wynikiem
pozytywnym, tak w odniesieniu
niesieniu do poszczególnych instalacji, obiektów, jak też
te całej kompletnej
oczyszczalni ścieków.
19. Odbioru końcowego
cowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru
końcowego. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru końcowego nie później
niej niż w ciągu 14 dni od daty
złożenia
enia wniosku przez Wykonawcę.
Wykonawc
20. Przed dokonaniem odbioru końcowego
koń
Wykonawca musi potwierdzić pisemnie, że zostały osiągnięte
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego Zamawiający, a
gwarantował
warantował Wykonawca składając
składają ofertę i podpisując Umowę na Roboty.
21. Przed dokonaniem odbioru końcowego
końcowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i
technologiczny całej oczyszczalni ścieków
cieków wraz z badaniami potwierdzającymi osiągniecie efektu
ekologicznego (parametry oczyszczania ścieków). Koszty rozruchu, badań
ń i analiz ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbędnych
dnych materiałów eksploatacyjnych
wykorzystywanych w trakcie rozruchu (włączając energię elektryczną dla czynności
czynnoś wykraczających poza
zwykłą eksploatację oczyszczalni).
22. Przed dokonaniem odbioru końcowego
koń
Wykonawca przedłoży Inspektorowi
spektorowi nadzoru dokumenty
d
wymagane celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
u ytkowanie (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po
stronie Wykonawcy).
23. Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
uż
Wykonawca przedłoży Inspektorowi
spektorowi nadzoru następujące
dokumenty (2 kpl):
1)

Pozwolenie na Budowę,
ę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany oraz kopie rysunków z
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji
realiz
robót i inne projekty, Pozwolenie wodno-prawne,
wodno
Decyzję
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

2)

wszelkie inne pozwolenia urzędowe
urzę
związane z realizacją robót,

3)

oryginał
ryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone
wł czone w trakcie realizacji budowy,

4)

protokoły
rotokoły odbiorów robót ulegających
ulegają
zakryciu i zanikających,

5)

protokoły odbiorów częściowych
ęściowych i końcowych,
ko

6)

wyniki badań,, prób i sprawdzeń,
sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń
ń technicznych,

7)

geodezyjną dokumentację
ę powykonawczą
powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,

8)

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9)

Dokumentację Projektową
ą powykonawczą
powykonawcz i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
Budo
i Inspektora
spektora nadzoru,
nadzoru wykonane w 2 (dwóch)
egz.,

żytkowych (deklaracje zgodności)
ci) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,
urz
10) deklaracje właściwości użytkowych
11) potwierdzenia,
otwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi
obowią
cymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
przył
12) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące:
dotycz
a) zgodności
ci robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową
ą i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
b) dokumentów potwierdzających
potwierdzają
jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno
zgodności)
wbudowanych urządzeń
ą
ń i materiałów,
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c) uporządkowania
dkowania i doprowadzenia do nale
należytego
ytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic,
sąsiednich
siednich posesji, budynków, etc. jeśli
je li były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte
dotkni
w
trakcie wykonywania Robót;
24. Jeżeli
eli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających
maj cych istotne znaczenie opracowań,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być
być włączone do dokumentacji
powykonawczej.
25. Do wystawienia Świadectwa
wiadectwa Przejęcia
Przej
Robót Wykonawca jest zobowiązany
ązany przygotować
przygotowa i przedstawić
Inspektorowi nadzoru następujące
ępujące dokumenty (3 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) :
1)

Pozwolenie na użytkowanie.
ytkowanie.

2)

Dokumentację Projektową
ą powykonawczą
powykonawcz i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
rys
zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech)
egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD i „pdf”,

3)

Instrukcje obsługi i serwisowania zainstalowanych maszyn, urządzeń
ń i wyposażenia,
wyposa

4)

Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń
urz

5)

Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności
szczelno
oraz badań i oznaczeń
ń laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości.
jako

6)

oświadczenia, nie związane
ązane
zane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji Umowy, w
szczególności oświadczenia
wiadczenia właścicieli
wła cicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
oświadczenia właścicieli
cicieli przyległych terenów – jeżeli wystąpiły takie
ie okoliczności,
okolicznoś

7)

Deklaracje właściwości
ś użytkowych
żytkowych (deklaracje zgodności) lub certyfikaty zgodności
zgodno
wbudowanych
materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
jako

8)

Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego,, hydraulicznego i technologicznego
urządzeń lub węzłów technologicznych).
technologicznych)

9)

Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych,
rozruchowych

10) Protokoły odbiorów robót zanikających
zanikaj
i ulegających zakryciu,
11) Protokoły
rotokoły z odbiorów technicznych, częściowych
cz
i końcowych,
12) Geodezyjną Inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej,
zasadniczej
13) Instrukcję eksploatacjii oczyszczalni
14) Instrukcje stanowiskowe
15) Instrukcję BHP i p.poż.
16) Dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji,
17) Dokumentację prowadzonych prób,
18) Protokoły
rotokoły odbioru kabli elektroenergetycznych i stacji transformatorowej podpisane przez
przedstawicieli Zakładu Energetycznego oraz protokoły z montażu
monta u i odbioru układów pomiarowych
energii elektrycznej,
19) Sprawozdanie
prawozdanie techniczne obejmujące:
obejmuj
a) zakres i lokalizację
ę wykonanych Robót,
b) wykaz
ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
ce warunków realizacji Robót,
c) uwagi dotyczące
d) datę rozpoczęcia i datę
ę ukończenia
uko
Robót,
e) rozliczenie Robót.
Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych
wymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót.
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26. Odbiór końcowyy robót przeprowadzi Inspektor
Inspekt
nadzoru przy udziale Zamawiającego
Zamawiaj
i Wykonawcy
(wskazany skład zwany będzie
ędzie w dalszej treści
tre
Umowy „ Komisją” ) - sporządzając
sporzą
Protokół odbioru
Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
usuni
przez Wykonawcę.
27. W czasie odbioru końcowego
cowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających
ących zakryciu oraz w trakcie odbiorów częściow
ęściowych robót, zwłaszcza w
zakresie wykonanych robót uzupełniających
uzupełniaj
i poprawkowych, zostały zrealizowane.
28. Zamawiający
cy ma prawo wstrzymać
wstrzyma czynności odbioru końcowego, jeżeli
żeli wykonawca nie wykonał
przedmiotu Umowy w całości
ści oraz nie przedstawił dokumentów o których
których mowa w ust. 23
29. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
Komisja może przerwaćć swoje czynności
czynno
i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
ńcowego.
30. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego
ńcowego zostaną
zostan stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia wady umożliwiające
umo
użytkowanie przedmiotu Umowy
mowy to komisja dokona
odbioru końcowego
cowego i wyznaczy termin usunięcia
usuni
wad,
2) Nie nadające się do usunięcia
ęcia wady uniemo
uniemożliwiające użytkowanie
ytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas
Zamawiający odmawia
awia czynności
czynnoś odbioru końcowego i żąda
da wykonania przedmiotu zamówienia lub
części
ci po raz drugi w wyznaczonym terminie.
31.

Wykonawca zobowiązany
zany jest do zawiadomienia na piśmie
pi
Zamawiającego
ącego o usunięciu
usuni
wad oraz do
żądania
dania wyznaczenia terminu odbioru zakwest
zakwestionowanych
ionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

32. Świadectwo Przejęcia
cia Robót zostanie wydane przez Inspektora
Inspektora nadzoru po zakończeniu Robót,
pomyślnym
lnym przeprowadzeniu odbioru końcowego
ko
i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
u
33. Wydanie Świadectwa Przejęcia
ęcia nast
nastąpi w ciągu
gu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie,
ytkowanie, po uprzednim złożeniu
zło eniu wszystkich dokumentów określonych w ust. 25
Umowy.
34. Przed wystawieniem Świadectwa Przej
Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany
ązany przygotować
przygotowa wszystkie
wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbędne
niezb
do rozpoczęcia
rozpocz
użytkowania
oczyszczalni.
35. Odbioru gwarancyjnego dokonuje się
si protokolarnie w okresie trwania rękojmi.
ękojmi. Zamawiający
Zamawiaj
wyznaczy
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawcę
Wykona
w formie pisemnej.
§ 15
SZKOLENIE PERSONELU
1.

Wykonawca zobowiązany
zany jest przeprowadzić
przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego
ącego w zakresie obsługi i
utrzymania wszystkich urządzeń
ądzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy dla obiektów
odbieranych częściowo
ciowo jak opisano w § 14 ust. 14 oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym,
ko
lecz
przed przejęciem do użytkowania.
ytkowania.

2.

Szkolenia dotyczyć będą
ą obsługi wszystkich urządzeń,
urz
zasad przeglądów
dów i serwisowania, obsługi AKPiA
oraz oprogramowania.

3.

Szkolenia i materiały będą
ę ą opracowane i przekazane personelowi Zamawiaj
Zamawiającego
ącego w jjęzyku polskim.

4.

Wykonawca zobowiązuje się
ę przeszkolić
przeszkoli co najmniej 4 osoby wskazane przez Zamawiającego, zaś
łączny
czny czas trwania szkolenia ustala się
si do 2 dni roboczych, miejsce szkoleń to oczyszczalnia ścieków w
Prabutach.

5.

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed każdym
ka dym szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże
je uczestnikom szkolenia.

6.

Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania materiałów szkoleniowych,
szkoleniowych, o których mowa powyżej,
będzie
dzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiałów i że przekazanie tych
materiałów personelowi Zamawiającego
Zamawiaj
nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
Postanowienia § 23 Umowy
mowy znajdują
znajduj zastosowanie do materiałów szkoleniowych.
§ 16
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI
JAKO
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1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odpowiedzialno
względem Zamawiającego
cego z tytułu rę
rękojmi za wady robót
budowlanych oraz materiałów i urządzeń
urz
będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych
okre
w
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają,
postanawiaj że odpowiedzialność
ść Wykonawcy z tytułu rękojmi
r
na
roboty budowlane oraz materiały i urządzenia
urz
zostaje rozszerzona i wynosi ………. lat (zgodnie z ofertą
Wykonawcy dotyczącą gwarancji
rancji) od daty zakończenia odbioru końcowego
ńcowego (wydania Świadectwa
Przejęcia ) przedmiotu Umowy. Zamawiający
Zamawiaj
może dochodzić roszczeń z tytułu rę
rękojmi także po terminie
określonym powyżej, jeżeli
żeli reklamował wad
wadę przed upływem tego terminu.

2.

Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy
to samy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Wykonawc

3.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego
ko
(wydanie Świadectwa Przejęcia)
ęcia) Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia
urz dzenia na warunkach określonych
okre
w niniejszej umowie i złożonej
żonej ofercie, zgodnie z Załącznikiem
Zał cznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
umowy

4.

Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia,
urz
, o której mowa w ust. 3 powyżej,
zostaje udzielona na okres …… miesięcy
miesi
(zgodnie z ofertą wykonawcy).

5.

Strony zgodnie ustalają,
ą że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej,
żej, zastosowanie mają
maj przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości
jako
przy sprzedaży, z zastrzeżeniem
eniem postanowień
postanowie zawartych w
niniejszej Umowie.

6.

W celu uniknięcia wątpliwości
ści Strony potwierdzaj
potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie
z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków
obowi
wynikających
cych z udzielonych gwarancji.

7.

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi
ękojmi za wady, jak również do
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości
wysokoś
wysoko
i innych roszczeń
przysługujących Zamawiającemu
ącemu zgodnie z Umową.
Umow

8.

Okres odpowiedzialności
ści Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi
rękojmi i gwarancji rozpoczyna
rozpocz
swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego
ko
robót (wydania Świadectwa
wiadectwa Przejęcia).
Przeję

9.

Ustala się, że
e w okresie gwarancji i rękojmi
r
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki
obowi
wynikające
ce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urz
urządzeń,, instalacji i wyposa
wyposażenia mające
wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje
zobowi
się
do wykonania bezpłatnych i bezwarunkowych przeglądów
przegl
serwisowych i wykona związane
zwi
z nimi
naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementów eksploatacyjnych.
eksploatacyjnych Koszty materiałów
eksploatacyjnych oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
ko cowego zobowiązany
zobowią
jest przekazać
Zamawiającemu
cemu certyfikaty bezpieczeństwa
bezpiecze
i deklaracje zgodności
ci dla zapewnionych przez niego
materiałów i urządzeń.
11. Jeżeli
eli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia
urz dzenia zastosowane do wykonania
robót przez dostawcę lub
b producenta tych materiałów lub urządzeń
urz
będzie
dzie dłuższy
dłuż
niż okres gwarancji
udzielonej Zamawiającemu
cemu przez Wykonawcę,
Wykonawc , wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu
gwarancji udzielonej Zamawiającemu,
Zamawiają
przeniesie na Zamawiającego
cego przysługują
przysługujące mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu
Zamawiaj cemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W
przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a następnie
nast
przeniesie je na Zamawiającego
cego zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustępu.
12. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają
ż
ą użytkowanie
uż
przedmiotu
Umowy
mowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić
ąpić lub żądać wykonania
przedmiotu Umowy
mowy po raz kolejny. Jeżeli
Je
wady nieusuwalne nie uniemożliwiają
żliwiają uż
użytkowania przedmiotu
Umowy
mowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający
Zamawiaj
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzystać z zabezpieczenia należytego
nale
wykonania Umowy,
mowy, o którym mowa w § 21 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartości
wartoś użytkowej, estetycznej i technicznej.
13. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się
si w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany
zobowi
usunąć ujawnioną wadę
ę lub usterkę
usterk w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
Zamawiaj
pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej,
elektronicznej przy czym Strony mogą odmiennie ustalićć termin usuni
usunięcia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego,
Zamawiaj
rodzaju wady lub usterki i możliwoś
żliwości jej usunięcia przez
Wykonawcę.
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14. Usunięcie
cie wady lub usterki nastą
nastąpi
pi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej
skutecznego usunięcia niezbędne
ędne będzie
b
dokonanie tego w innym miejscu.
15. Wszelkie koszty związane
zane z usunięciem
usuni
wad lub usterek ponosi Wykonawca,
konawca, w tym w szczególności
szczególno
koszty ewentualnego demontażu
żu i transportu elementu posiadającego wadę
ę lub usterk
usterkę na inne miejsce.
16. Wykonawca może zabraćć wyłącznie za wiedzą
wiedz i zgodą Zamawiającego
cego z terenu oczyszczalni ścieków
wadliwy element jej wyposażenia
żenia,, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeśli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie
usuni
na miejscu.
17. Jeżeli
eli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej
dotkni
wadą jest tego rodzaju, iżż moż
może istotnie wpłynąć na
użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości,
wła
Zamawiający może żą
żądać,
ć, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne
niezb dne w takim wypadku próby eksploatacyjne
obiektu mające
ce na celu potwierdzenie sprawności
sprawno
jego działania.
18. Usunięcie
cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez ka
każ ze Stron.
każdą
19. W przypadku nieprzystąpienia
ąpienia przez Wykonawc
Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
określonym w ust. 13 lub wynikającym
wynikają
z ustaleń Stron, lub w przypadku
ku konieczności
koniecznoś natychmiastowego
usunięcia
cia wad lub usterek występujących
wystę
w sytuacji zagrażającej życiu
yciu lub zdrowiu lub wyst
wystąpieniu
katastrofy Zamawiający będzie
ędzie
dzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia
usunię
usuni
wad lub usterek we
własnym zakresie lub do zlecenia
nia ich usunięcia
usuni cia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane
zwi
pokryje z
zabezpieczenia należytego
ytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 21 Umowy lub żądając od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia
usuni
usunię
wad lub usterek
przewyższać będą kwotę
ę zabezpieczenia należytego
nale ytego wykonania Umowy, Zamawiający
Zamawiaj
uprawniony jest
do żądania
dania zwrotu poniesionych kosztów, w cz
części
ci w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia
należytego
ytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze
o
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie
b
przedłużony
ony do dnia odbioru robót, w wyniku którego
komisja powołana przez Zamawiającego
Zamawiają
potwierdzi (protokolarnie) usunięcie
ęcie przez Wykonawcę
Wykonawc tych wad
lub usterek.
20. Dla wykonywania uprawnień
ń z tytułu gwaranc
gwarancji jakości wystarczające
ce jest powiadomienie Wykonawcy
najpóźniej
niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
21. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność
zasadno
powiadomienia o wadach, Zamawiający
Zamawiaj
zawiadomi Wykonawcę
ę o dacie i miejscu oględzin
ogl dzin ujawnionych wad. Z oględzin
oględ
Strony sporządzają
protokół zawierający
cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego będzie
ędzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę
Wykonawcę wad zgłoszonych przez
Zamawiającego.
cego. Wykonawca upoważnia
upowa
niniejszym Zamawiającego
cego do odnotowania tego faktu w
protokole sporządzonym
dzonym na skutek oględzin
ogl
i jednostronnego podpisania wyżej
żej wymienionego protokołu
oraz wykonywania uprawnień
ń z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni
usunięcia wad.
22. W przypadku usunięcia
cia przez Wykonawc
Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części
cz
Robót na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usuniętej
usuni
wady lub wykonania wadliwej części
ęści robót na nowo, biegnie na
nowo od chwili usunięcia
ęcia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
części
ęści robót n
na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
przedłu
o czas, w ciągu
gu którego wskutek wady przedmiotu
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
korzysta
23. Wybór sposobu usunięcia
cia wad należy
nale do Wykonawcy, jednakże Zamawiający
ący mo
może zalecić określony
sposób usunięcia, jeżeli
eli przemawiają
przemawiaj za tym względy
dy technologiczne. Wykonawca może
mo nie uwzględnić
powyższych zaleceń jedynie z ważnych
waż
powodów.
24. Wykonawca nie może
e odmówić usunięcia
usuni
wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
trudno
25. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jako
jakości
ci wady powstałe na skutek:
1)
2)
3)

siły wyższej, przez pojęcie
ęcie której strony utrzymują:
utrzymuj stan wojny, stan klęski
ęski żywiołowej
modyfikacji,
odyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego
Zamawiaj
wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiającemu
Zamawiaj
wad
ad powstałych po okresie gwarancji
§ 17
ZMIANY UMOWY
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1. Zamawiający przewiduje możliwość
żliwość zmian postanowień w zawartej Umowie.
mowie. Zmiana może
mo nastąpić za
zgodą obu stron wyrażoną
ą na piśmie
piś
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej
ni
wymienionych
przypadkach, tj.:
1) W zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, może
że nastąpić
nastą ć w przypadku:
a)

wystąpienia
pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powoduj
powodujących wstrzymanie lub
przerwanie robót budowlanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego
ącego stanowiących przedmiot
zamówienia – potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedłużenie
przedłu
terminu
realizacji zamówienia nastąpi
nastą o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

b)

wystąpienia konieczności
ści
ci udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowi
stanowiących przedmiot
Umowy,
mowy, robót dodatkowych, nieobjętych
nieobj tych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłu
przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi
nast
o liczbę dni niezbędną
ą Wykonawcy do zrealizowania
zrealizo
zamówienia dodatkowego,

c)

wystąpienie okoliczności
ści siły wy
wyższej, przez którą należy rozumiećć zdarzenia niezależne
niezale
od żadnej
ze Stron, zewnętrzne,
ętrzne, niemożliwe
niemo
do zapobiegania, które nastąpiło
ąpiło po dniu wej
wejścia w życie
Umowy, w szczególności:
ści: wojny, akty tterroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i
administracji publicznej, przy czym przedłużenie
przedłu enie terminu zamówienia nastąpi
nast
o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

d)

skierowanie przez Zamawiającego
Zamawiaj
do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót
budowlanych, stanowiących
ących przedmiot Umowy,
mowy, przez organy administracji publicznej, o ile żądanie
lub wydanie zakazu nie nastąpiło
nast piło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
odpowiedzialno
przy
czym przedłużenie
enie terminu realizacji
realiz
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
odpowiadaj
okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót
budowlanych,

e)

wystąpienia
pienia kolizji z sieciami zewn
zewnętrznymi
trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej,
jektowej, przy czym przedłużenie
przedłu
terminu realizacji zamówienia nastąpi
ąpi o liczbę
liczb dni, niezbędną
Wykonawcy na usunięcie
ęcie kolizji z sieciami zewn
zewnętrznymi
trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej,

f)

wystąpienia konieczności
ści
ci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowi
stanowiącej załącznik do
Umowy,
mowy, zmian, powodujących
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących
stanowi
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie
przedłu enie terminu realizacji zamówienia nastąpi
nas
o liczbę dni
niezbędnych
dnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń)
ń) z właściwymi
właś
organami, uzyskania opinii właściwych
ściwych organów oraz wydania
decyzji przez właściwe
ściwe organy,

g)

konieczności
ci wykonania robót zamiennych
zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda
Zamawiającego
cego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę
Wykonawc zamówienia
podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego
okre
Umowie,
mowie, a jednocześnie
jednocze
w sposób
niepowodujący zwiększenia
ększenia (zmiany) zakresu świadczenia
wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
stanowiącej załącznik
cznik do Umowy, oraz zwiększenia
kszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

h)

zmiany powszechnie obowiązujących
obowią
przepisów prawa w zakresie mającym
ącym bezpośredni
bezpo
wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy,

i)

zmiany warunków dofinansowania zmieniającego
zmieniaj cego terminy i zasady realizacji inwestycji,

j)

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się,, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
post
aniu, z zastrzeżeniem,
zastrze
że
Wykonawca jest obowiązany
ązany wykaza
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
post powaniu, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentów, potwierdzających
potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
post

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów, technologii
technologii i urządzeń
urzą
w stosunku do
przewidzianych dokumentacją projektową lub ofertą Wykonawcy, które nie spowodują
spowoduj zmiany
wynagrodzenia:
a)

z powodu wystąpienia
ąpienia siły wyższej
wy
w szczególności zagrażającego
ącego bezpośrednio
bezpo
zdrowiu ludzi lub grożącego
żącego powstaniem szkody,

życiu lub
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b)

z powodu konieczności
ści
ci zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych ni
niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
rozwi
groziło niewykonaniem
niem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

c)

jeżeli zmiany te będą
ę ą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowi
obowiązują
ązującymi na dzień odbioru
robót przepisami określają
ślającymi sposób wykonania przedmiotu Umowy,

d)

jeżeli
eli spowoduje to obniżenie
obniż
kosztów ponoszonych przez Zamawiają
mawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu Umowy,

e)

z powodu poprawy parametrów technicznych, użytkowych
u
bądźź funkcjonalnych, wynikaj
wynikające z
aktualizacji rozwiązań
ą ń z uwagi na post
postęp
p technologiczny lub zmiany obowiązujących
obowią
przepisów.

3) W zakresie
resie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy:
mowy:
a)

w przypadku odstąpienia
ąpienia od realizacji danego elementu robót lub części
części robót z danego elementu
pod warunkiem, że z niemożliwych
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okolicz
okoliczności,
Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na parametry techniczne,
użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu Umowy, a roboty te można
żna wyodr
wyodrębnić na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b)

w przypadku konieczności
koniecznoś
zmiany technologii lub konieczności
ści wprowadzenia rozwiązań
rozwi
zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli
je eli ich niezastosowanie groziłoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wskaźniki
wska niki i ceny przyjęte
przyj
w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku robót dla których nie określono
lono cen w kosztorysie ofertowym, na
podstawie cen nie wyższych
ższych niż
ni średnie
rednie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego
poprzedzaj
termin
wykonania robót z województwa pomorskiego,

c)

w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiający
Zamawiaj
dopuszcza
możliwość zmiany niefakturowanej część
cz
wynagrodzenia o kwotę równą
ą róż
różnicy w kwocie podatku
VAT.

2.

Wszystkie powyższe
sze postanowienia stanowią
stanowi katalog zmian, na które Zamawiający
Zamawiają może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie
nie zobowią
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.

Wszelkie zmiany Umowy
mowy wymagają
wymagaj pod rygorem nieważności
ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy.

4.

Z wnioskiem o zmianę treści Umowy
mowy może
mo wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
Zamawiaj

5.

Nie stanowi zmiany Umowy,
mowy, zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących
reprezentują
strony oraz zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
finansowego.
§ 18
KARY UMOWNE

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność
odpowiedzialno
odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących
nast
przypadkach:
1)

jeżeli nie przekaże
e Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie określonym
określonym w § 2 ust. 5 Umowy
w wysokości
ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy,
mowy, za każdy
ka
dzień zwłoki.

2)

jeżeli nie przekaże
e Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym
okre
w § 2 ust. 6 Umowy w
wysokości
ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy,
mowy, za każdy
ka
dzień zwłoki.

3)

z tytułu odstąpienia od Umowy
mowy z przyczyn leżących
le cych po stronie Zamawiającego
Zamawiają
w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
ącemu kary umowne w następujących
nast
cych przypadkach:
1)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy)
mowy) z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę w wysokości
wysokoś 0,1%
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za
każdy dzień zwłoki,

2)

za zwłokę w usunięciu
ciu wad stwierdzonych w ramach przegl
przeglądu
du w okresie gwarancji lub rrękojmi – w
wysokości 0,1%
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
mowy za każdy
ka
dzień zwłoki,
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liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14
1 i 16
1 niniejszej Umowy, na
usunięcie wad,
3)

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
Wykonawc dłuższej niż 7
dni – w wysokości 0,1%
,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień
przerwy, począwszy
wszy od dnia pierwszego przerwy,

4)

z tytułu odstąpienia od Umowy
mowy z przyczyn leżących
le cych po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

5)

jeżeli roboty objęte
te przedmiotem niniejszej Umowy będzie
dzie wykonywał podmiot inny niż
ni Wykonawca
lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego
Zamawiaj
– karę
ę umown
umowną w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w każdym
żdym przypadku zlecenia robót
objętych przedmiotem Umowy
mowy podmiotowi innemu niż
ni Wykonawca lub niezaakceptowanemu
Podwykonawcy,

6)

w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego
nale nego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości
wysokoś 0,1%
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
każdy
dy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego
żdego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

7)

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
nale nego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
wykonawcom, w wysokości
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień opóźnienia – w stosunku do każdego
ka dego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8)

w przypadku nieprzedłożenia
żenia do zaakceptowania projektu Umowy
mowy o podwykonawstwo, której
k
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko
wysokości 0,1%
% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
mowy - za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
podwykonawc

9)

w przypadku nieprzedłożenia,
żenia, po
poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości
wysoko
0,1%
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1 Umowy, za każdego
dego podwykonawc
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

10) w przypadku braku zmiany Umowy
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości
wysoko
0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdego
dego podwykonawcę
podwykonawc lub dalszego
podwykonawcę,
11) jeżeli czynności zastrzeżone
żone
one dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie
bę
b
wykonywała inna
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiaj
Zamawiającego – w wysokości 0,3 wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
12) jeżeli
eli Wykonawca nie wywiąże
wywiąż się z obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej Umowy – w
wysokości 0,1%
% wynagrodzenia brutto, określonego
okre
w § 4 ust. 1 Umowy,
13) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę
Wykonawc lub podwykonawcę zobowiązania
ązania do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę
ę przez cały okres realizacji Umowy
mowy osób wykonujących
wykonują
wskazane przez
Zamawiającego czynności
ści w zakresie realizacji zamówienia w wysokości
wysoko
0,3
3% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust.1 za każde
każ stwierdzone naruszenie
14) za każde
de naruszenie zobowiązań
zobowi
Wykonawcy określonych w treści Umowy,
U
prowadzące do
naruszenia warunków bezpieczeństwa
bezpiecze
na terenie budowy, w wysokości 0,05
05% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust.1 za każde
każ stwierdzone naruszenie
3.

Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego
przenosz
wysokość zastrzeżonych
onych kar umownych.

4.

Wykonawca upoważnia
nia Zamawiającego
Zamawiaj
do potrącenia
cenia kar umownych z należnego
nale
Wykonawcy
wynagrodzenia.

5.

Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej
wyrz
przez Wykonawcę
ę Zamawiający
Zamawiaj
może żądać
odszkodowania uzupełniającego
ącego na zasadach ogólnych.

6.

W przypadkach niewykonania lub nienależytego
nienale
wykonania zobowiązań
ą ń umownych nie obj
objętych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający
Zamawiaj cy i Wykonawca ponoszą
ponosz odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych
okre lonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.
§ 19
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiający może odstąpić
ą ć w całości
cało
lub w części od Umowy
mowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawę Prawo zamówień
ń publicznych i Kodeks
K
cywilny.

2.

Zamawiający może odstąpić
ą ć od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
powzi cia wiadomości
wiadomoś o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej,
ącej, że wykonanie Umowy nie na leżyy w interesie publicznym, czego nie
można było powiedziećć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może
mo
zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa
bezpieczeń
państwa lub bezpieczeństwu
stwu publicznemu
publicznemu. W takim wypadku
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne
nale
z tytułu wykonania częś
ęści umowy.

3.

Zamawiający może
e wypowiedzieć Umowę,, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn le
leżących po
stronie Wykonawcy tylko z ważnych
żnych powodów. Ważny
Wa
powód istnieje w szczególno
zególności, gdy:
1)

Wykonawca nie rozpoczął
ąłł robót w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn
przyczyn;

2)

Wykonawca przerwał realizację
realizacj robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,
Zamawiaj
a
przerwa trwa dłużej niżż 30 dni;
dni

3)

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego;
budowlanego

4)

Wykonawca nie przedłuża
przedłuż
ważności zabezpieczenia
ubezpieczenia na warunkach określonych
okre
w Umowie;

5)

Nastąpi ciężkie
kie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę;
Wykonawcę

6)

wobec Wykonawcy zostanie wszczęte
wszcz
postępowanie upadłościowe,
ciowe, likwidacyjne lub zaprzestaje
spłacania swoich długów,
długów które w ocenie Zamawiającego może
że uniemożliwić
uniemo
prawidłowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

7)

Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowiązujące
ce przepisy lub jest zaangażowany
zaanga
w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

należytego
ytego

wykonania

Umowy

lub

4.

Zamawiający może odstąpić
ą ć od Umowy z przyczyn leżących
cych po stronie Wykonawcy, je
jeżeli Wykonawca
nie spełni zobowiązań wynikających z podwykonawstwa,
po
o czym mowa w § 12 umowy.

5.

Odstąpienie od Umowy
mowy powinno nastąpić
nast
w terminie 30 dni od daty powzięcia
ęcia wiadomo
wiadomości o zdarzeniu
stanowiącym podstawę do odstąpienia,
odstą
w formie pisemnej pod rygorem nieważnoś
żności i powinno zawierać
uzasadnienie.

6.

Wykonawcy nie przysługuje żadne
adne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści
korzy
na skutek
rozwiązania Umowy
mowy w trybie ust. 2.

7.

W przypadku odstąpienia
pienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego
Zamawiaj
obciążają
następujące obowiązki
zki szczegółowe:
1)

Wykonawca zabezpieczy
ezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
której to winy nastąpiło
ąpiło odstą
odstąpienie od Umowy,

2)

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego
Zamawiaj cego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających,

3)

W terminie 7 dni od datyy zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego
ącego sporządzi
sporz dzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wraz z
zestawieniem wartości
ści wykonanych robót,
robót zakupionych materiałów i urządzeń
ądzeń nie nadających się do
wbudowania
dowania w inny obiekt, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół
rotokół inwentaryzacyjny
odebranych robót w toku stanowić
stanowi będzie podstawę do rozliczenia finansowego.

8. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku
obowi
opisanego w ust. 7 pkt. 3) w terminie w nim określonym,
okre
upoważnia Zamawiającego
cego do sporządzenia
sporz dzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która b
będzie wiążąca
dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między
mi
nimi.
9. Zamawiający w razie odstąpienia
ąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca
Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1)

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
odst
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2)

przejęcia
cia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez
strony protokołu inwentaryzacji robót.

10. Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń
roszcze z tytułu poniesionych strat w wypadku
odstąpienia
pienia od umowy z przyczyn leżących
le
po stronie Wykonawcy.
§ 20
UBEZPIECZENIA
1.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez cały okres obowiązywania
obowi
Umowy
mowy ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej
ązanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę
kwotę nie niż
niższą niż 2 mln zł.

2.

Najpóźniej w dniu podpisania Umowy,
Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
ącemu polis
polisę lub inny dokument
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia,
ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek.

3.

W przypadku rozłożenia
enia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany
zobowiązany jest do przedkładania
Zamawiającemu
cemu dowodów opłaty
opłat kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności.
wymagalno
Jeżeli
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w
wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający
Zamawiaj
będzie upoważniony
żniony do zawarcia, na koszt
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia
cenia poniesionych z tego tytułu
wydatków z wynagrodzenia Wykonawcy, przysługującego
przysługuj cego na podstawie niniejszej Umowy lub z
ustanowionego zabezpieczenia należytego
nale
wykonania Umowy,
mowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża
zgodę.
Postanowienia
ostanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają
umniejszaj obowiązkom
zkom i odpowiedzialności
odpowiedzialno
Wykonawcy
wynikającej z Umowy
mowy lub ogólnie obowiązujących
obowi
przepisów prawa.

4.

Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

5.

Wykonawca zobowiązuje
zuje
ubezpieczeniowych.

6.

Wykonawca przyjmuje pełną
ą odpowiedzialność
odpowiedzialno
cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstałe z przyczyn leżących
żących po stronie Wykonawcy bezpośrednio
bezpo
związane
ązane z przedmiotem Umowy, w
tym za zdarzenia dotyczące
ące szkód osób trzecich. Powy
Powyższe obowiązuje
zuje w okresie od dnia podpisania
protokołu
łu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu
protok łu odbioru końcowego
ko
przez
Zamawiającego.

7.

W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany
zobowi zany do wykonania napraw lub
wypłacenia odszkodowania.

się

przestrzegać

wszystkich

warunków

zawartych

w

umowach

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
NALE
WYKONANIA UMOWY
1.

Ustala się zabezpieczenie należytego
należ
wykonania Umowy w wysokości
ci 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę …….. PLN (słownie złotych: …………………..).

2.

Przed podpisaniem Umowy
mowy Wykonawca wniósł ustaloną
ustalon w ust. 1 kwotę
ę zabezpieczenia należytego
nale
wykonania Umowy w formie …………………………………………….

3.

Strony dopuszczają możliwość
ż
ść zmiany zabezpieczenia należytego
ytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji na jedną z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
zamówień publicznych.

4.

Strony postanawiają, że
e wniesione zabezpieczenie należytego
nale
wykonania Umowy
mowy do czasu zakończenia
zako
robót stanowi gwarancję
ę zgodnego z Umową wykonania robót. Po odbiorze końcowym
koń
jego część w
wysokości 30% stanowićć będzie
ędzie zabezpieczenie roszczeń
roszcze z tytułu rękojmi.

5.

Zabezpieczenie należytego
ytego wykonania Umowy będzie
dzie zwrócone Wykonawcy w terminach i
wysokościach jak niżej:

6.

1)

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego
końcowego lub od daty usuni
usunięcia
wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru
odbior końcowego,

2)

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.
rękojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego
ko cowego wad lub usterek w przedmiocie Umowy,
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ma obowiązek
zek przed upływem okresu ważności
wa
zabezpieczenia należytego
ytego wykonania
wyk
Umowy, o którym
mowa w ust. 5 pkt. a),
), przedłużyć
przedłu
okres jego ważności lub przedłożyć
żyć Zamawiającemu
Zamawiaj
nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny
niezb
do usunięcia
cia takich wad lub usterek. Nie
wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego
ącego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt. (l Umowy
mowy oraz do dodatkowego
uruchomienia obowiązującego
ącego jeszcze zabezpieczenia należytego
nale
wykonania Umowy,
U
o którym mowa w
ust. 5 pkt. a)) w celu pokrycia roszczeń
ros
Zamawiającego z tytułu nienależytego
ytego wykonania Umowy.
7.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi
r kojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbędny
niezbędny do ich usuni
usunięcia, za
zgodą Zamawiającego, najpóźniej
źniej na 14 dni przed upływem okresu ważności
waż ści zabezpieczenia nale
należytego
wykonania Umowy
mowy o którym mowa w ust. 5 pkt. b) ma obowiązek
zek przedłużyć okres ważności tego
zabezpieczenia lub przedłożyć
żyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie
enie na dalszy dodatkowy okres
niezbędny do usunięcia
cia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie
wywi
się
ę przez Wykonawcę
Wykonawc z tego
zobowiązania
zania uprawnia Zamawiającego
Zamawiaj
do uruchomienia obowiązującego
cego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczeń
ń związanych
zwią
z usunięciem takich wad lub usterek.

8.

Zamawiający
cy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej
zabezpieczaj
wezwie na piśmie
pi
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając
wyznaczaj c ostateczny termin realizacji śświadczenia.

9.

W przypadku niewykonania lub nienależytego
nienale
wykonania przedmiotu Umowy
mowy zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń Zamawiającego.
ącego.

10. W okresie obowiązywania,
zywania, po rozwiązaniu
rozwi
lub po wygaśnięciu
ciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
b
odpowiedzialny wobec Zamawiającego
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postępowa
ępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,
padku, gdy będą
b
one wynikać
z wad przedmiotu Umowy
mowy lub nie dołożenia
doło
należytej staranności
ci przez Wykonawcę
Wykonawc lub jego
podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 22
REPREZENTACJA STRON i KOMUNIKACJA
1. Nadzór inwestorski sprawowaćć bę
będą
ą osoby wskazane w § 8.
2. Nadzór autorski sprawowaćć będzie
ędzie …………………. tel………
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie
b
………..tel. ………
4. Z ramienia Zamawiającego
cego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych będzie
będzie ……… tel. …….
5. Wykonawca i Zamawiający
ą będą
ę ą się porozumiewali w sprawach związanych
zanych z wykonywaniem Umowy w
zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak również
również w sposób opisany poni
poniżej.,
6. Istotne dla realizacji Umowy
mowy zgody i decyzje Zamawiającego
Zamawiaj
wobec Wykonawcy będą
b
dokonywane w
formie pisemnej.
7. Wszelkie
szelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skuteczności
skuteczności sporzą
sporządzane będą w języku
polskim i wysyłane pocztą,
ą, pocztą elektroniczną lub faksem na następujące
ce adresy:
Dla Zamawiającego: ……………..
………..……….
Dla Inspektora nadzoru: …………………..
Dla Wykonawcy: …………………………….
8. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli
żeli
eli zostało dokonane na adresy, numery wskazane powyżej.
powy
9. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego
obowiązku powoduje, ze doręczenia
ęczenia
czenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 7 są skuteczne.
§ 23
PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE
MAJ
1. W ramach ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
Zamawiaj
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej
ni ej polach eksploatacji autorskie prawa
majątkowe
tkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, w tym projektów, które można
mo
zakwalifikować
jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majątkowe
tkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejdą
przejd na Zamawiającego równocześnie
śnie chwilą
chwi podpisania przez
Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego określony
określony utwór zostanie przekazany
Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności
szczególno ci obejmują:
obejmują
1)

użycie,
ycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję
reprodukc (za pomocą
ą wszystkich technik, w tym
techniką drukarską,, reprograficzną,
reprograficzn zapisu magnetycznego, techniką
ą cyfrową,
cyfrową wykonaniem odbitek,
itd.) dla wszelkich celów włączając
włą
bez ograniczeń budowę, wykończenie,
ńczenie, utrzymanie, promocję,
promocj
reklamę, przywrócenie do pierwotnego
ierwotnego stanu;

2)

przechowywanie w pamięci
ęci komputerowej lub innym no
nośniku
niku elektronicznym;

3)

zwielokrotniania
wielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną
dowoln techniką;

4)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do
obrotu, użyczenie
nie lub najem;

5)

w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających
urzeczywistniających w sposób inny niż
ni
określony powyżej – publiczne udostępnianie,
udost
w szczególności
ci na ogólnodostępnych
ogólnodost
wystawach,
przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach
no kach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak książki,
książ albumy, broszury, a także
e wystawienie, wyświetlenie,
wyś
odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w każdej
każ
możliwej
liwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie
udost
w
taki sposób, aby każdy
żdy mógł mieć
mie do niej dostęp
p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6)

wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją
j
urzeczywistniających
cych oraz innych przedsięwzięć,
przedsi
w tym dla celów aranżacji
żacji wnę
wnętrz.

2. Wykonawca
a niniejszym bezwarunkowo wyraża
wyra
zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich do
wszystkich elementów Przedmiotu Umowy będących
b
cych na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczególności
szczególno
na
Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej,
powy
bez prawa Wykonawcy
konawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wykonawca
ykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający
Zamawiaj cy mógł bez ponoszenia dodatkowych
kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezb
niezbędnym do wykonania
Inwestycji.
cji. Wykonawca zwolni Zamawiającego
Zamawiaj
z obowiązku
zku naprawienia wszelkich szkód, a także
tak
ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający
Zamawiaj
mógłby ponieść w związku
zku z naruszeniem praw autorskich osób
trzecich do Utworu. Wykonawca będzie
b dzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego
Zamawi
od
odpowiedzialności
ci wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i
zobowiązuje się naprawićć powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
4. Wraz
raz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
maj tkowych do Utworów Wykonawca przenosi
pr
na
Zamawiającego własność
ść wszystkich nośników,
no
na których powyższa
sza dokumentacja została utrwalona.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty
oraz inne materiały, a także
że dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą
ą Umową
Umow nie później niż w
dacie oznaczonej jako termin zakończenia
zakoń
Umowy.
5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,
maj tkowych, w ramach ceny zezwala bez
ograniczeń Zamawiającemu
cemu na wykonywanie zale
zależnych praw autorskich wynikaj
ikających z określonego
Utworu, stanowiącego
cego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia
upowa nia Zamawiającego do zezwalania bez
ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zale
zależnych praw autorskich.
6. Wykonawca zapewnia, iżż osoby, które opracują
opracuj określony Utwór będący
cy elementem Przedmiotu Umowy, a
którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą
b
podnosić w stosunku do Zamawiającego
Zamawiaj
i/lub
Inwestora oraz jego następców
ępców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, stanowiącego
stanowi cego element przedmiotu Umowy.
7. Strony zgodnie postanawiają,
ą, ze Zamawiający
Zamawiaj
będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń
ogranicze z Utworów
przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także
że wprowadzać
wprowadza zmiany do niej,
również po ostatecznym odbiorze do celów związanych
zwi
z prawidłową
ą eksploatacją,
eksploatacj
utrzymaniem,
remontami i modernizacjami obiektów – przedmiotu Umowy.
8. Postanowienia
ostanowienia niniejszego artykułu zachowają
zachowaj ważność po zakończeniu
czeniu wykonywania Przedmiotu Umowy
lub po rozwiązaniu albo wygaśnię
śnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.
§ 24
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
niewa
przy czym
nie jest możliwe
liwe dokonanie zmian istotnych postanowień
postanowie niniejszej Umowy w stosunku do treści
tre
oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem
zastrze
uregulowań
ń zawartych w § 17
1 Umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają
mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, przepi
przepisy
sy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
3. Przeniesienie praw lub obowiązków
ązków Wykonawcy wynikających
wynikaj
z niniejszej Umowy
mowy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiającego
ącego wyrażonej
wyra onej w formie pisemnej pod rygorem nieważ
nieważności.
4. Strony Umowy są zgodne, że w razie
razi wystąpienia sporu odnośnie
nie wykonania i wykładni niniejszej Umowy
będą dążyły
yły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania
rozwiązania przed odwołaniem si
się do
sądu.
5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
ąd Powszechny
Powsz
właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono
dzono w trzech jednobrzmiących
jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj
Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
7. Umowa zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Kosztorys ofertowy.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
finansowy.
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tom I – Instrukcja dla Wykonawców
ów (IDW) oraz TOM II – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Z) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielanymi na etapie procedury
przetargowej.
5) Dokumentacja projektowa obejmująca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy.
Wykonawczy
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).
(STWiOR)
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”
strona 26

7)

Decyzje administracyjne.

Załącznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOŚCI
Karta gwarancji jakości
ci wykonywanych robót sporządzona
sporz dzona w dniu ……………………….. dla zadania:
„Rozbudowa,
Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków
cieków w Prabutach
Prabutach”
Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………
Umowa nr IZP.272.4.2017.KK z dnia ………………………………………….
Umowa/y na roboty budowlane/aneksy/dodatkowa/e:
…………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot umowy: „Rozbudowa, przebudowa
przebu
i remont oczyszczalni ścieków
cieków w Prabutach
Prabutach”
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:


………………………………
……………………………



………………………………..…..

Data odbioru końcowego: dzień
ń ……………….miesiąc
……………….miesi c ………………………..rok ……………
Warunki gwarancji jakości:
1.

Wykonawca oświadcza, że objęty
obję niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową,, specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót, dokumentacją
dokumentacj projektową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
techniczno

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odpowiedzialno z tytułu gwarancji jakości
ci za wady fizyczne zmniejszaj
zmniejszające wartość
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

3.

Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia,
urz
, o której mowa w ust. 3 powyżej,
zostaje udzielona na okres …… miesięcy.
miesi

4.

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi
ękojmi za wady, jak również
równie do
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości
wysokoś
wysoko
i innych roszczeń
przysługujących Zamawiającemu
ącemu zgodnie z Umową.
Umow

5.

Ustala się, że
e w okresie gwarancji i rękojmi
r kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki
obowi
wynikające
ce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urz
urządzeń,
ń, instalacji i wyposażenia
wyposa
mające wpływ na trwałość
ść gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji
zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych i bezwarunkowych przeglądów
przeglą
przegl
serwisowych i
wykona związane
zane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementów eksploatacyjnych.
Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ich dostawy
do
i wmontowania w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

6.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się
si w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany
zobowi
usunąć ujawnioną wadę
ę lub usterkę
usterk w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
Zamawiaj
pisemnie,
faksem
em lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogą
mog odmiennie ustalićć termin usuni
usunięcia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego,
Zamawiaj
rodzaju wady lub usterki i możliwoś
żliwości jej usunięcia przez
Wykonawcę.

7.

Usunięcie
cie wady lub usterki nastą
nastąpi na terenie,
ie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej
skutecznego usunięcia niezbędne
ędne będzie
b
dokonanie tego w innym miejscu.

8.

Wszelkie koszty związane
zane z usunięciem
usuni ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególno
szczególności
koszty ewentualnego demontażu
żu i tran
transportu elementu posiadającego wadę
ę lub usterkę
usterk na inne miejsce.

9.

Wykonawca może zabraćć wyłącznie za wiedzą
wiedz i zgodą Zamawiającego
cego z terenu oczyszczalni ścieków
wadliwy element jej wyposażenia,
żenia,
enia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeśli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie
usuni
na miejscu.
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10. Jeżeli
eli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej
dotkni
wadą jest tego rodzaju, iżż moż
może istotnie wpłynąć na
użytkowanie
ytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości,
wła
Zamawiający może żądać,
żą ć, aby po przeprowadzeniu
prac
ac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne
niezb dne w takim wypadku próby eksploatacyjne
obiektu mające
ce na celu potwierdzenie sprawności
sprawno
jego działania.
11. Usunięcie
cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez ka
każ ze Stron.
każdą
12. W przypadku nieprzystąpienia
ąpienia przez Wykonawcę
Wykonawc do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
określonym w ust. 6 lub wynikającym
wynikają
z ustaleń Stron, lub w przypadku koniecznoś
konieczności natychmiastowego
usunięcia
cia wad lub usterek występujących
wystę
w sytuacji zagrażającej życiu
ciu lub zdrowiu lub wystąpieniu
wyst
katastrofy Zamawiający będzie
ędzie
dzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia
usunię
usuni
wad lub usterek we
własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia
usuni cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwi
związane pokryje z
zabezpieczenia należytego wykonania
konania Umowy lub żądającc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów.
W przypadku gdy koszty usunięcia
usunię
wad lub usterek przewyższać będą kwotę
ę zabezpieczenia należytego
nale
wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania
dania zwrotu poniesionych kosztów, w części
cz
w
jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego
nale ytego wykonania Umowy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie
b
przedłużony do
dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego
Zam
ącego potwierdzi (protokolarnie)
usunięcie przez Wykonawcę
ę tych wad lub usterek.
13. Dla wykonywania uprawnień
ń z tytułu gwarancji jako
jakości wystarczające
ce jest powiadomienie Wykonawcy
najpóźniej
niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
14. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający
Zamawiaj
zawiadomi Wykonawcę
ę o dacie i miejscu oględzin
ogl dzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają
sporz
protokół zawierający
cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego będzie
ędzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę
Wykonawcę wad zgłoszonych przez
Zamawiającego.
cego. Wykonawca upoważnia
upowa
niniejszym Zamawiającego
cego do odnotowania tego faktu w
protokole sporządzonym
dzonym na skutek oględzin
ogl
i jednostronnego podpisania wyżej
żej wymienion
wymienionego protokołu
oraz wykonywania uprawnień
ń z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni
usunięcia wad.
15. W przypadku usunięcia
cia przez Wykonawcę
Wykonawc istotnej wady lub wykonania wadliwej części
cz
Robót na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usuniętej
usuni
wady lub wykonania wadliwej części
ęści robót na nowo, biegnie na
nowo od chwili usunięcia
ęcia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
części
ęści robót na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
przedłu
o czas, w ciągu
gu którego wskutek wady przedmiotu
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
korzysta
16. Wybór sposobu usunięcia
cia wad należy
nale do Wykonawcy, jednakże Zamawiający
ący mo
może zalecić określony
sposób usunięcia, jeżeli
eli przemawiaj
przemawiają za tym względy
dy technologiczne. Wykonawca może
mo nie uwzględnić
powyższych zaleceń jedynie z ważnych
waż
powodów.
17. Wykonawca nie może
e odmówić usunięcia
usuni
wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
trudno
18. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości
jako ci wady powstałe na skutek:
1)
2)
3)

siły wyższej, przez pojęcie
ęcie której strony utrzymują:
utrzymuj stan wojny, stan klęski
ęski żywiołowej
modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego
Zamawiaj
wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiającemu
Zamawiaj
wad powstałych po okresie gwarancji

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony
upoważ
przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………
Przyjmujący gwarancję jakości
ści przedstawiciele Zamawiającego:
Zamawiaj

………………………………………………………………………………………………………………………………
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
tryb przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa,
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