Załącznik nr 5 do SIWZ

(Wzór umowy)
U M O W A nr …..............
do zamówienia publicznego nr …, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego,
na wykonanie robót budowlano-montażowych
dla zadania pn.: „Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału
Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach
gmina Zalewo, powiat iławski”
zawarta w dniu …........2020r. w …………………. pomiędzy :
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa NIP: 527-28-25-616; REGON: 368302575, w imieniu którego działa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk
reprezentowany przez:
……………………………….
– ……………………………………….., działającego na
podstawie pełnomocnictwa
z dnia .......................... udzielonego przez Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zwanym w treści umowy Zamawiającym
adres do korespondencji:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki 3 , 87-100 Toruń
a
……………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………...…………………………………….….………..
NIP: …………………………. REGON
reprezentowanym (ą) przez:
1. ………………………….…
2. …………………………….

–
–

…………….……………………..
………….………………………..

zwanym (ą) w treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) [p.z.p.] oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty w przetargu nieograniczonym.
Na wstępie Wykonawca oświadcza, że:
- zapoznał się z dokumentacją projektową dla zadania zwaną w dalej w treści umowy
Dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za
uzgodnione Wynagrodzenie ustalone przetargiem w przedmiotowym postępowaniu i
określone w niniejszej umowie; w razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się
robót objętych Dokumentacją z tym zastrzeżeniem, że wykona wszystkie roboty niezbędne
i konieczne do prawidłowego wykonania zadania na swój koszt w ramach uzgodnionego
wynagrodzenia;
- zapoznał się z warunkami realizacji robót w tym z ograniczeniami wynikającymi z ochrony
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środowiska i przyrody i odbywającej się żeglugi.
- przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego
uszkodzenia istniejących instalacji i znaków geodezyjnych oraz innych szkód powstałych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z robotami.
§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę w dniu …......................................... r. oferty,
wybranej przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dla tego zadania [SIWZ], ofertą Wykonawcy [oferta],
niniejszą umową [umowa], Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, zadania pn. „Roboty
pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700
do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach gmina Zalewo, powiat
iławski” [zadanie].
Zakres rzeczowy wiodących robót budowlano-montażowych :
1.1 Przygotowanie, obsługa i likwidacja pola refulacyjnego
1.2 Pogłębienie toru żeglugowego pogłębiarką ssąco-refulującą
1.3 Demontaż istniejących umocnień brzegowych
1.4 Wykonanie nowych umocnień
1.5 Pozostałe roboty:
- pobranie z dna kanału próbek urobku i przekazanie do analizy celem określenia kodu
odpadu gruntu z odmulenia
- likwidację, demontaż i ponowny montaż ewentualnych przeszkód terenowych znajdujących
się w trasie pogłębiania ( kłody drewniane, wiatrołomy, pomosty itp.)
- geodezyjną obsługę robót i inwentaryzację powykonawczą
- zagospodarowanie terenu,
- prace porządkowe.
2. Zbiorcze zestawienie kosztów - (załącznik Nr 1), harmonogram robót [harmonogram] (załącznik Nr 2), SIWZ - (załącznik Nr 3), oferta Wykonawcy - (załącznik Nr 6) oraz
pozostałe załączniki do umowy są integralną częścią umowy.
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy [roboty] zawiera Dokumentacja.
4. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach wymienionych w ust. 1 do ust.
3 i innych sporządzonych dla potrzeb zadania obowiązuje następująca kolejność ich
ważności: umowa, SIWZ, Dokumentacja.

1.

2.
3.

4.
5.

§2
Terminy realizacji
Strony ustalają termin rozpoczęcia zadania od dnia przekazania placu budowy i termin
jego zakończenia na dzień 30.11.2020r. Terminy realizacji poszczególnych robót objętych
przedmiotem umowy określa harmonogram , o którym mowa w § 1 ust. 2 opracowany
przez Wykonawcę.
Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy
Dokumentację oraz przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmian harmonogramu w zakresie rzeczowo-finansowym, pod warunkiem, że nie
ulegnie wydłużeniu termin zakończenia inwestycji, określony w ust. 1 powyżej.
Wszystkie konsekwencje wynikłe z tytułu odstępstwa od harmonogramu z przyczyn
Wykonawcy będą obciążały Wykonawcę.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a p.z.p. wymaga zatrudnienia
przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019
r. poz. 1040 z późn. zm.) [ k.p. ] osób wykonujących poszczególne prace składające się
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na przedmiot umowy, taki wymóg oraz rodzaj tych prac został określony w SIWZ
(Opisie przedmiotu zamówienia).
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do sprawdzenia
czy Wykonawca lub Podwykonawca / Dalszy podwykonawca realizuje wymóg, o którym
mowa w ust. 5 powyżej a w szczególności do:
1/ żądania w wyznaczonym w wezwaniu terminie stosownych oświadczeń i dokumentów
na okoliczność spełnienia wymogu;
2/ żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania wymogu,
3/ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac;
4/ wnioskowania do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli
pracodawcy.
7. Dokumentami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 powyżej są:
1/ oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę/ Dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
4/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ (Opisie przedmiotu
zamówienia) prace Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w kwocie określonej
w § 8 ust. 1 pkt 11.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 i
8 powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/
Dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w SIWZ (Opisie przedmiotu zamówienia) prace.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§3
Przedstawiciele Stron
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia w zakresie niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego jest:
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Inspektor nadzoru inwestorskiego Pan …………………………. legitymujący się
uprawnieniami
do
wykonywania
samodzielnych
funkcji
w
budownictwie
…................................................. będący członkiem …....................................Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa - nr …............... .
2. Wykonawcę reprezentuje:
1/ Kierownik budowy Pan…................................ legitymujący się uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ….................................................
będący członkiem …....................................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr …..............., wyznaczony na czas wykonania Robót,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację
zamówienia i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy oraz
właściwego organu administracji budowlanej.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie inne osoby wyznaczone przez niego do realizacji
Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców [Podwykonawca]
przedmiot umowy zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 i w terminach określonych w §
2.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z
materiałów i sprzętu przez nich dostarczonych.
3. Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy do ustalonego terminu zakończenia
zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji robót oraz za
wszelkie szkody budowy spowodowane robotami i bezpieczeństwo robót wykonywanych
również przez ewentualnego Podwykonawcę, zgodnie z Dokumentacją oraz planem
BIOZ, które będzie przechowywał na zapleczu budowy, a kserokopie dokumentów
zostaną przekazane Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.
4. Wykonawca w trakcie robót będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w tym o ochronie środowiska i przyrody i z tego tytułu ponosi pełną
odpowiedzialność za ich naruszenie i wynikłe z tego szkody.
5. Wykonawca przed ustalonym terminem odbioru końcowego uporządkuje plac budowy.
6. Wykonawca przy każdej dostawie materiałów i na każde żądanie Zamawiającego
dostarczy atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na materiały i urządzenia oraz dokona
prób i badań zgodnie ze specyfikacją techniczną.
7. Materiały budowlane i wyroby zastosowane przy realizacji zadania powinny odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 215) oraz wymogom
Dokumentacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności przy wykonywaniu
przedmiotu umowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej do wysokości
kwoty odszkodowawczej nie mniejszej niż wartość umowy za jedno i wszystkie zdarzenia
przez cały okres wykonywania robót od daty ich rozpoczęcia do odbioru końcowego, a
także w okresie gwarancji także na wypadek wystąpienia katastrofy budowlanej.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
9. W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem Wykonawcy wszelkie
zgłaszane roszczenia przejmie Wykonawca i w tym zakresie zwolni Zamawiającego od
wszelkiej odpowiedzialności.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco oraz
przechowywania dokumentacji budowy, w tym m. in. dziennik budowy, dokumentację
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powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły
zaawansowania robót.
11. Wykonawca ma obowiązek przygotować i uczestniczyć w czynnościach odbiorowych: w
odbiorach, o których mowa w § 6.
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
umowy również w zakresie obsługi prawnej zadania jeżeli wystąpi taka konieczność.
13. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu
umowy.
14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wód Kanału
Wiejskiego Niziny Chełmińskiej w sposób nie powodujący podtopienia terenów
przyległych.
Działania w tym zakresie Wykonawca będzie realizował pod nadzorem przedstawiciela
Zamawiającego- kierownika Nadzoru Wodnego w Chełmnie.
15. Do obowiązków Wykonawcy należy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, który
okaże się niezbędny, przy realizacji przedmiotu Umowy z poszanowaniem przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), właściwych przepisów krajowych z uwzględnieniem
postanowień umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej
załącznik nr 7 do Umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje
zadanie zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez
Zamawiającego na potrzeby wykonania umowy. Administratorem danych osobowych jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 00-844 Warszawa, ul.
Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem
„Inspektor Ochrony danych”.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

§5
Gwarancja, rękojmia i zabezpieczenia
Strony ustalają .............. miesięczny okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem
umowy, a jej bieg liczyć się będzie od daty dokonania odbioru końcowego.
W okresie gwarancji raz w roku lub w przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego będzie brał udział nieodpłatnie w przeglądach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiającego, będzie niezwłocznie usuwał stwierdzone wady
oraz wykonywał polecenia wynikające z protokołów przeglądów gwarancyjnych i odbioru
pogwarancyjnego.
W przypadku nieusunięcia, w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w ust. 2,
wad, usterek i awarii powstałych w okresie gwarancji, Zamawiający może je usunąć na
koszt Wykonawcy.
W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części
robót na nowo, termin gwarancji dla tej części zadania biegnie na nowo od chwili
wykonania robót lub usunięcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego
korzystać.
Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji przysługuje mu w
stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rękojmi na zasadach określonych w art. 638
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) [k.c.],
także przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży, w związku z art. 656 k.c. z
uwzględnieniem ust. 8 do 11 poniżej.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienie) zabezpieczenia należytego
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wykonania Umowy z tego tytułu.
8. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5 % przedmiotu
umowy tj. wartości robót ustalonej w wyniku przetargu tj. .............................zł (słownie:
…… ../100). Zabezpieczenie w/w zostało złożone w formie............................................
9. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż w pieniądzu, winno
bezwarunkowo umożliwiać skorzystanie przez Zamawiającego z tych środków
natychmiast po wystąpieniu takiej potrzeby.
10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 8 zostanie przekazane (zwolnione) Wykonawcy
po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego, w terminie 30 dni od
dnia wykonania zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w
wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia tj. …................................. zł (słownie:
….........................).
11. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % określonego w ust. 8 zabezpieczenia
tj. …............................ zł (słownie: …........................................................................)
będzie zatrzymana na poczet pokrycia ewentualnych roszczeń występujących w okresie
…….. miesięcznej rękojmi za wady i zostanie zwrócona (zwolniona) Wykonawcy, nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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§6
Odbiory
Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór końcowy, odbiór robót zanikających lub
ulegających zakryciu i odbiór po okresie gwarancji (pogwarancyjny).
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót składających się na
przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad
stwierdzonych przed zgłoszeniem gotowości odbioru, o którym mowa w ust. 3.
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości odbiorowej załączając
kompletną dokumentację powykonawczą zadania – operat powykonawczy obejmującą m.
in.:
1/ Dokumentację z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (rysunki zamienne i obliczenia), uzgodnionymi i akceptowanymi przez projektanta
i Inspektora nadzoru;
2/ dzienniki budowy, rysunki, szkice, świadectwa jakości wbudowanych materiałów i
wyrobów, korespondencję budowy i inne dokumenty związane z wykonawstwem
zadania,
3/ 3 kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej złożonej
do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
4/ dokumentację fotograficzną z realizacji robót.
Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy kompletnej i prawidłowo sporządzonej
dokumentacji powykonawczej zadania, zobowiązuje się do wyznaczenia niezwłocznie
terminu rozpoczęcia odbioru końcowego.
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez
Zamawiającego
reprezentowanego przez umocowane do tego osoby oraz w obecności Wykonawcy
reprezentowanego przez umocowane do tego osoby, przy udziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru ustalonego dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.
W wypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad mimo zachowania trybu
opisanego w ust. 2 powyżej Zamawiającemu przysługuje żądanie usunięcia wad w
określonym terminie, a do czasu usunięcia istotnych wad Zamawiający może odmówić
odbioru zadania i zapłaty.
Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych w trybie opisanym w ust. 6 zawiadomi o tym
Zamawiającego zgłaszając gotowość odbioru uprzednio reklamowanych robót, a
Zamawiający wyznaczy termin kolejnego odbioru.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru
końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualnie
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru –
wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu. W razie nie dopełnienia tego obowiązku
Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia robót celem ich zbadania na swój koszt.
10. Odbiór po okresie gwarancji (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiającego z
udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji, o której mowa w §5.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie Stron
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy [wynagrodzenie] jest
wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:
- wynagrodzenie – netto
...................................................................................................................... złotych,
(słownie: ….......................................................................złotych),
- wynagrodzenie - brutto
.......................................................................................................złotych,
(słownie: ….......................................................................złotych),
podatek VAT ….% …................. ( słownie:
…..............................................................złotych).
2. Wynagrodzenie jest zgodne ze złożoną ofertą.
3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych na podstawie
protokołów konieczności. Zmiany te nie mogą obniżyć jakości i trwałości wykonanych
robót. Na zmiany należy uzyskać zgodę Zamawiającego w postaci stosownego
oświadczenia w protokole konieczności oraz zgodę projektanta w postaci stosownego
wpisu w dzienniku budowy. Roboty zamienne mogą być realizowane tylko w ramach
wynagrodzenia, co oznacza, że nie mogą spowodować jego zwiększenia.
4. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki włącznie z
podatkiem VAT oraz wszystkie koszty robót w tym za:
1/ roboty demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe,
2/ organizację placu budowy wraz z późniejszą likwidacją,
3/ stosowanie się przy wykonywaniu robót do wszelkich wymogów prawnych dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie niezbędnych działań w celu
minimalizowania szkód i ograniczania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażeń, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie działania
Wykonawcy,
4/ wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie odpadów z budowy i określenie
sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.) [u.o.o.],
5/ roboty wynikające z utrudnień przy realizacji robót bez wyłączenia z eksploatacji
obiektu,
6/ uzbrojenie placu budowy niezbędnego do realizacji zadania (energia, woda, łączność
oraz inne) i kosztów wynikających z korzystania z energii, wody, łączności i innych,
7/ koszty związane z odbiorami robót,
8/ wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu robót,
9/ BHP na placu budowy,
10/ odtworzenie zniszczonych przez Wykonawcę znaków geodezyjnych,
11/ dokonanie prób, badań i ekspertyz itp. wynikających ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót czy niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy, które
poleci wykonać Nadzór Autorski lub Inspektor Nadzoru
12/ zabezpieczenie placu budowy oraz wykonywanych robót,
13/ utrzymanie bieżące i konserwację zadania do dnia dokonania odbioru końcowego,
14/ sporządzenie planu BIOZ,
15/ ewentualne przestoje spowodowane prowadzoną żeglugą na kanale
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16/ przebadanie terenu objętego Inwestycją pod względem występowania niewypałów i
niewybuchów przez wykwalifikowaną jednostkę, ich zabezpieczeniem oraz
unieszkodliwienie,
17/ w przypadku natrafienia na przedmioty o znaczeniu archeologicznym koszty doraźnej
konserwacji ewentualnie pozyskanych zabytków, ewentualnych badań ratowniczych,
18/ odszkodowania za zniszczone plony oraz czasowo zajęty teren pod wykonanie robót
wykraczający swoim zasięgiem poza obręb robót wskazany w dokumentacji,
19/ wypłaty odszkodowania z tytułu podtopienia użytków rolnych oraz gruntów objętych
zakresem oddziaływania w wyniku zaniedbań wynikających z błędnie prowadzonych
robót,
20/ naprawę dróg publicznych i dojazdowych uszkodzonych przez Wykonawcę.
21/ koszty składowania urobku , koszty dzierżawy pola refulacyjnego.
22/ oznakowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym szlaku żeglugowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami żeglugowymi .
23/ koszty związane z zabezpieczeniem przed skutkami awarii sprzętu i związanym z tym
skażeniem środowiska – kurtyny zabezpieczające, rękawy ograniczające zasięg
skażenia, materiały neutralizujące skażenie
5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.
6. Zapłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w częściach zgodnie z
Harmonogramem. Fakturowanie częściowe za skończone elementy robót następować
będzie na podstawie protokołów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Ostatnią fakturę VAT Wykonawca wystawi za wykonane Roboty na
podstawie protokołu odbioru końcowego.
7. Faktura/ rachunek powinna zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa
NIP: 527-28-25-616; REGON: 368302575
i zostanie wysłana na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
8. Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna na konto Wykonawcy
nr ….............................................................................. w terminie do 30 dni licząc od dnia
jej doręczenia Zamawiającemu z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielnej płatności (tzw. split payment).
10. Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT.
11. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności
lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
12. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielnej płatności (tzw. split payment).
13. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z
2019r., poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8
marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 20189r. poz. 118) oświadcza, ze posiada status dużego przedsiębiorcy,
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w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§8
Kary umowne
1. Stronom przysługuje prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu
umowy w całości lub w części w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
2/ Uprawnienie do kary umownej przysługuje Zamawiającemu także w przypadku zwłoki
w wykonaniu części przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w
harmonogramie, naliczonej według stawki 0,1 % Wynagrodzenia brutto obliczonego
proporcjonalnie do wartości elementu niezrealizowanego robót za każdy dzień zwłoki.
3/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad powstałych z
winy Wykonawcy, a stwierdzonych na odbiorze końcowym, w wysokości 0,1 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od
dnia ustalonego w protokole na ich usunięcie;
4/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy;
5/ za nieusunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, stwierdzonych
protokolarnie przez Zamawiającego, Wykonawca może być obciążony karą umowną w
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za
każdy dzień zwłoki licząc od wskazanego terminu ich usunięcia.
6/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10%
należnego im wynagrodzenia brutto.
7/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową zapłatę
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokości 0,1% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,
8/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
9/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokości 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
10/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% przewidzianego w
umowie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11/ z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
SIWZ czynności Wykonawca zapłaci jednorazowo karę umowną w wysokości 5 000 zł.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 2 ust. 8 w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w SIWZ czynności.
2. W razie gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1 powyżej
Strony mogą dochodzić w każdym wymienionym tam przypadku odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
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przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej , o ile Zamawiający nie potrącił
naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia lub jego części na zasadach
określonych w art. 498 k.c. i następnych k.c., na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar umownych wskazanych w §8 ust. 1 pkt. 2 z
tytułu zwłoki w wykonaniu części przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych
w harmonogramie jeśli termin ukończenia zadania został dochowany, a Zamawiający nie
poniósł szkody z tytułu zwłoki.
Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający potrącił wysokość kar umownych od kwoty
wynikającej z faktury, którą wystawi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, o którym mowa w ust. 3 kwota
jest płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej.
Łączenie wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może
przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.
§9
Siła wyższa
Za wyjątkiem sytuacji i zdarzeń określonych w sposób odmienny w umowie każda ze
Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swych zobowiązań
lub niedotrzymanie warunków kontraktowych z przyczyn wystąpienia przypadków
opisanych poniżej.
W rozumieniu umowy, mianem przypadku „siły wyższej” określać się będzie wszystkie i
pojedyncze okoliczności o nadzwyczajnym charakterze będące poza uzasadnioną sferą
wpływu Strony i niemożliwe do przewidzenia, które w sposób tymczasowy lub ciągły
uniemożliwiają Stronie lub jej Podwykonawcom wypełnienie ich zobowiązań umownych
czy to w całości czy też w części, polegające na, lecz nie ograniczone do:
1/ gwałtownych burz i zniszczeń od uderzenia pioruna i innych katastrof spowodowanych
przez naturę,
2/ nadmiernych opadów, gradobicia, powodzi i innych anomalii klimatycznych; eksplozji,
pożarów, zniszczenia maszyn, fabryk, i instalacji dowolnego typu z wiązanych z
zadaniem, w stopniu w jakim zdarzeń tych nie można przypisać błędom popełnionym
przez którąkolwiek ze Stron powołując się na te przypadki,
3/ strajków i lokautów wszelkiego rodzaju, włączając w to strajkowe zwolnienia tempa
produkcji,
4/ ekstremalnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót,
5/ niewypałów i niewybuchów,
6/ epidemii.
Strona powołująca się na przypadek wystąpienia siły wyższej zobowiązana jest do
poinformowania drugiej strony w ciągu 5 dni od daty wystąpienia przypadku siły wyższej,
załączając precyzyjny opis zdarzenia wraz z informacją na temat wszelkich
towarzyszących tym okolicznościom zdarzeń oraz podaniem ich wpływu na wykonanie
zobowiązań kontraktowych. Podany musi być również ewentualny przewidywany czas
zakończenia występowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi być
przekazana drugiej Stronie w tym samym 5 dniowym okresie czasu, przez Stronę
powołującą się na fakt wystąpienia takich nadzwyczajnych okoliczności,
Skutkiem wystąpienia zdarzenia siły wyższej jest zawieszenie realizacji zobowiązań, które
zostały utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiązań towarzyszących.
Terminy realizacji określone umową zostaną przedłużone o czasokres występowania
zdarzeń i przypadków siły wyższej oraz ich skutków.

§ 10
Odstąpienie od Umowy
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym (k.c)
oraz w p.z.p.
2. Niezależnie od postanowień z ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub
w części w przypadku:
1/ niepodjęcia wykonawstwa umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni
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od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,
2/ wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze
sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo
sprzeczny z umową, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego
o ww. okolicznościach,
3/ wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,
4/ nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę robót gdy przerwa trwa dłużej niż 7
dni, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww.
okoliczności,
a także w przypadku
5/ gdy zostanie ogłoszona upadłość likwidacyjna Wykonawcy albo podjęta zostanie
decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez
Zamawiającego o ww. okoliczności,
6/ gdy Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o której mowa w §14 ust. 1, lub dokonał bezpośredniej zapłaty na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale
Podwykonawców.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
…........................................................................................................................................
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
§12
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
2.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
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otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

1.

2.

3.
4.

5.

§13
Wynagrodzenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
Zamawiający
dokonuje
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę robót budowlanych.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w
ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego
zasadności roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§14
Warunki wypłaty należnego Wynagrodzenia Wykonawcy
1. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §13 ust. 1, warunkiem zapłaty przez
Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych
(oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty).
2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o
których mowa w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.

§15
Przepisy przejściowe
Przepisy §12 do §14 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 k.c.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wierzytelność z tytułu Wynagrodzenia nie może być przeniesiona w drodze przelewu na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy k.c., p.z.p., u.p.b. oraz
innych ustaw właściwych do przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy (z zastrzeżeniem ust. 5) poniżej wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem ich
nieważności. Propozycje zmian i uzupełnienia treści Umowy przez Wykonawcę, należy
złożyć do Zamawiającego w terminie do 5 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy.
4. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy jeżeli przy jej uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem
ust. 5 poniżej.
5. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem przewidzianych tam warunków ich wprowadzenia:
1)

jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
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a)

2)

3)

4)

zmiany technologii
wykonawstwa w stosunku do przewidzianej
w Dokumentacji;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku
do materiałów przewidzianych w Dokumentacji;
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których
zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawców;
jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamówienia, która spowodowana będzie :
a) wystąpieniem warunków hydrologicznych, atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych, w szczególności:
- wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 9;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków terenowych,
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) wystąpieniem
następstw
działania
organów
administracji,
które
w szczególności dotyczyć będą:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji;
c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności
mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie
realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez
użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na
wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych
przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych
zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;
d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących
wprowadzenia zmian do Dokumentacji na etapie wykonawstwa robót z
przyczyn niezależnych od obu stron;
e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w
szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg
dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej,
wody, gazu;
f)
wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w
szczególności dotyczyć będą:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
- wstrzymania robót przez Zamawiającego;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji;
- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni;
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana będzie :
- zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);
jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu
inspektorów nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego);
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5)

jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

6. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
7. Okoliczności wymienione w ust. 5 stanowią katalog dopuszczalnych zmian Umowy, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę ale jednocześnie nie stanowią one zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
8. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 5 powyżej dopuszczalne są tylko pod
następującymi warunkami:
1/ zmiany nie mogą
powodować zwiększenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3,
2/ zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy może nastąpić tylko na
osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które
podlegały ocenie,
3/ jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca jest także zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że wobec ww.
proponowanego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 p.z.p.
§ 17
Spory mogące wynikać na tle umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby jednostki
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§ 18
Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje
Zamawiający a jeden – Wykonawca.
§ 19
Załączniki do Umowy:
1/ Zbiorcze zestawienie kosztów,
2/ Harmonogram,
3/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (płyta CD),
4/ Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
5/ Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i potwierdzone za zgodność z
oryginałem odpisy uprawnień budowlanych i przynależności do izby inżynierów
budownictwa,
6/ oferta Wykonawcy.
7/ umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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