
Załącznik nr 2 

UMOWA NR WIK.ZP.272.10…….2020

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ...... ....…....... 2020 roku przez: Gminę Września z siedzibą Września,  ul. Ratuszowa 1, 62-

300 Września, NIP 789-10-01-386 reprezentowaną przez:

Tomasz Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy

zwanego dalej "Zamawiającym"

a:  ..................................................................................................................................................................  NIP  ...................,  zwanego

dalej "Wykonawcą".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty
Wykonawcy strony zawierają następującą umowę:

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego czyszczenie i utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy

Września w 2021 roku / usuwania awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikiem nr 1 do umowy “Opis przedmiotu zamówienia” oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w
niezbędnym zakresie dla prawidłowej realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i
obowiązującymi przepisami.

§ 2
1. Umowę zawiera się na czas określony  do  31 grudnia 2021 roku.
Cześć 1
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do czyszczenia wpustów, przykanalików, osadników i studni chłonnych oraz innych czynności

określonych w załączniku nr 1 do umowy w czasie nie dłuższym niż ..... godziny od dnia otrzymania zlecenia przekazanego faxem
lub e-mailem.

Część 2
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii i przystąpienia do jej usunięcia,  w terminie do .....

godziny     od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem.
3. Usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnych

zleceniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, zlecenie określać będzie termin zakończenia usług określonych w
zleceniu.

4. Jeżeli Wykonawca nie podejmie usług w terminie wymaganym zleceniem, zostanie pisemnie wezwany przez Zamawiającego do ich
natychmiastowego rozpoczęcia.

§ 3
1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu umowy.
2.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zniszczenia  i  szkody  powstałe  przy  wykonaniu  i  w  związku  z  wykonywaniem

przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o uszkodzeniu i szkodach, o których mowa w ust. 1. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i polisy

O.C. na wypadek powstania zawinionych przez siebie szkód osobistych i majątkowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z
wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4
Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością
sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową. 

§ 5
1. Osobą sprawującą nadzór po stronie Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej

umowy będą: Marek Przyjemski tel. ……………., Marcin Maciejewski tel. ………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie   .......................… tel. e-mail …………………………………
3.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób  wykonujących

czynności polegających na wykonywaniu prac przy czyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej i separatorów, ręcznym czyszczeniu
elementów  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  miejscach  niemożliwych  do  wykonania  sprzętem,  wykonywaniu  i  zabezpieczeniu
wykopów, wykonywaniu prac porządkowych, remontach w związku z zaistnieniem awarii.

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1. Kopia umów o pracę
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5.  Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów  zawartych  przez  Wykonawcę  z  Pracownikami  świadczącymi  usługi  /  roboty
budowlane  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  4  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku
zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

§ 6
1. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane objęte przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziale Podwykonawców: ...........

…
2.  W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się następujące zasady.



3.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  wraz  z
wyszczególnieniem  zakresu,  jaki  chce  mu  powierzyć.  Przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.  Zamawiający  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych,  których  niespełnienie
powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:
1) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w

następujących przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania

robót;
c)  w  części,  w  jakiej  wynagrodzenie  za  wykonanie  robót,  które  Wykonawca powierza  Podwykonawcy  przekracza wartość

wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych

(przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza określa wymagalność i  termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w sposób inny

(wymagalności)/dłuższy (termin zapłaty) niż w niniejszej umowie;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od

otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad określonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub

inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący
podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
k)  umowa  podwykonawcza  nie  wskazuje  osoby  upoważnionej  ze  strony  Podwykonawcy  do  realizacji  umowy,  w  tym

podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót. 
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę podwykonawczą z innych uzasadnionych
powodów.

5.  Akceptacja lub  odmowa akceptacji  (zastrzeżenia,  sprzeciwy)  umowy podwykonawczej  przez  Zamawiającego  nastąpi  w formie
pisemnej.  Zamawiający,  w terminie  7  dni  od  przedłożenia  Zamawiającemu projektu  umowy,  zgłasza pisemne zastrzeżenia  lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub
sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6.  Zgłoszenie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  przez  Zamawiającego w  terminie  określonym w ust.  5  będzie  równoznaczne z  odmową
udzielenia zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi  projekt zmiany umowy z podwykonawcą  lub aneks do
umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 2, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  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. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może

być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i  zaniedbania podwykonawców jak za własne. Na roboty
wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą
koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

15. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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

16.  W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  zadania  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy,  Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym
Podwykonawcą.

17.  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
zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.



19.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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. 

20.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy. 

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców.

Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej  niż w dniu wystawienia faktury przez

Wykonawcę,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  żadnymi  zobowiązaniami  w  stosunku  do  podwykonawców,  lub  dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

22.  W  razie  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków
jego umowy z podwykonawcą. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji  prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz
udostępnienia dokumentów umownych.

23. Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy  do  czasu  uregulowania  jego
zobowiązań  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców.  Jeśli  opóźnienie  w  zapłacie  wymagalnego  należnego
podwykonawcom  lub  dalszym   wynagrodzenia  przekroczy  30  dni,  Zamawiający  ma  prawo  dokonać  zapłaty  kwoty  należnej
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.

24.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy. 

25. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności  za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w
przypadku :
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3)  nieuwzględnienia  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  do  umowy  z  Podwykonawcą  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  lub  innego

naruszenia art. 6471  Kodeksu cywilnego.
 26.  Wykonawca  zobowiązuje  się  koordynować  prace  realizowane  przez  podwykonawców,  z   zastrzeżeniem,  że  Stroną  dla

Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
27. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.

14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 7
1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  jest  rozliczenie  za  faktyczne  wykonanie  ilości

poszczególnych rodzajów robót w oparciu o ceny jednostkowe brutto łącznie z należnym podatkiem VAT.
2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się orientacyjnie na  kwotę brutto ..................  zł (słownie

złotych: .............................................................. ../100) z należnym podatkiem VAT.
3.  Podany  w  ust.  2  koszt  został  ustalony  w  oparciu  o  złożoną ofertę  przetargową  wraz  z  kosztorysem ofertowym stanowiącymi

integralną część niniejszej umowy.
4. Ceny jednostkowe za wyszczególnione prace w załączniku nr 2 do umowy nie mogą ulec zwiększeniu.
5. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  następować  będzie  na podstawie  faktur wystawionych po wykonaniu określonych elementów

robót, w sposób ilościowy oraz protokołem odbioru robót.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy przebiegać będzie do wysokości posiadanych środków w danym roku budżetowym.

§ 8
1. Rozliczenie prac objętych zamówieniem nastąpi fakturami częściowymi - na podstawie protokołu odbioru wykonanych usług / robót.
2.  Podstawą  wystawienia  faktur  częściowych  będzie  protokół  stanu  zaawansowania  zadania.  W protokole  stanu  zaawansowania

zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość
prac wykonanych przez:
1) Wykonawcę,
2) Podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wprowadzonych do realizacji

zadania  zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczącym podwykonawców:
a) robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych;
b)  usług i  dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych,  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót
budowlanych, zwanych w dalszej treści umowy „Podwykonawcami".

   Protokół  stanu  zaawansowania  zadania  podpisany  będzie  przez  upoważnionych  przedstawicieli:  Zamawiającego,  Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy (Kierownik Budowy/Robót), Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców.

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury określone w ust. 1 w terminie do 14 dni od daty spisania protokołu odbioru zamówienia.
3. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości usług, robót objętych zleceniami Zamawiającego, o których mowa w §

2 zostanie rozliczone według cen jednostkowych określonych w ofercie przez Wykonawcę, a zawartych w załączniku nr  ...  do
umowy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 6 ust. 19 umowy.
5.  Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości  wraz z dowodami zapłaty
ostatniej faktury / rachunku.

6.  Jeżeli  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,
Zamawiający  wstrzyma  wypłatę  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty.

7. Faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego i nie potwierdzona protokołem odbioru zostanie odesłana.



8. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się
dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

9.  Zamawiający  ma obowiązek  zapłaty  faktury  w  terminie  do  30 dni  od  daty  jej  doręczenia  do  siedziby  Zamawiającego  wraz  z
protokołem odbioru.

§ 9
dotyczy części 1
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury,  karty przekazania nieczystości  powstałych w wyniku działania

urządzeń jako dowód przekazania tych odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport tego typu odpadów.
2. Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z comiesięcznym czyszczeniem urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania pozostałych usług na składowisko odpadów

komunalnych.
4.  Wykonawca  każdorazowo  po  zakończeniu  czyszczenia  wpustów  i  przykanalików,  dołączy  do  faktury,  Zamawiającemu  karty

przekazania odpadu na składowisko odpadów komunalnych.
5. Zamawiający poniesie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów i studni

chłonnych (wjazd na składowisko + opłata za korzystanie ze środowiska).

§ 10
Wykonawca oświadcza, że nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 11
1. Wykonawca udziela 12 – miesięcznej rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz udziela co najmniej 12-miesięcznej gwarancji

na wszystkie użyte materiały i urządzenia - od daty odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10

dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.
3. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy (według wyceny
inspektora nadzoru).

4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może żądać wykonania go po raz drugi, zlecić wykonanie usług na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

§ 12
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą naliczane kary umowne w wysokości:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii zgłaszanych przez Zamawiającego /  przystąpieniu do czyszczenia kanalizacji

zgłaszanego przez Zamawiającego w wysokości 100 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednorazowego zlecenia, o którym mowa w § 2 w wysokości 500 złotych za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonania zlecenia oraz w jego wykonaniu,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000 złotych,
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki,

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie określonym w §6  ust.13

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2,
f)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w wysokości  0,01%

całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 
g) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w

§ 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w  § 7 ust.  1.
h)  za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany  w  terminie  określonym  w  §  6  ust.  9  niniejszej  umowy  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  pieniężną  w
wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w  § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

i)   za  brak  zmiany  umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty  wynagrodzenia  o  którym mowa w §  6  ust.  13,
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę w wysokości  0,01% wynagrodzenia określonego w  § 7 ust.  2 za każdy dzień
zwłoki.

j)  za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu kopii  umów o pracę osób świadczących czynności,  o  których mowa w §  5  ust  3  w
wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy za każdą osobę.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10.000 złotych,
b) za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu
zamówienia w stosunku do swoich pracowników, Zamawiającego i osób trzecich.

§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z

zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.

3.  Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
2) Wykonawcę,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić  nowy  Wykonawca  w  wyniku  połączenia,  podziału,

przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub  jego przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,



3)  łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1)  zmiana  zakresu  ilościowego  przedmiotu  zamówienia  wynikająca  z  ewentualnej  różnicy  miedzy  ilością  robót  określoną

opracowanym  przedmiarem  robót  planowanych  do  wykonania  a  rzeczywistymi  ilościami  wynikającymi  z  obmiarów
powykonawczych robót wynikających z odrębnych zleceń;

2)  zmiana  ostatecznego  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynikająca  z  ewentualnej  różnicy  miedzy  ilością  robót  określoną  w
opracowanym  przedmiarze  robót  planowanych  do  wykonania  a  rzeczywistymi  ilościami  wynikającymi  z  obmiarów
powykonawczych robót wynikających z odrębnych zleceń;

3) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a)  wydłużenie  terminu  realizacji  umowy  odrębnego  zlecenia,  jeżeli  z  powodu  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych

polegających na   intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w
trakcie  realizacji  umowy,  których nie  dało  się  przewidzieć  z  należytą  starannością,  wykonawca zmuszony  jest  przerwać
realizację  robót  lub  nie  jest  w  stanie  ich  realizować  w  normalnym  trybie  czynności,  a  nie  jest  możliwe  w  tym  czasie
wykonywanie innych prac  oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji
umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy

przez  Zamawiającego,  działań  osób  po  stronie  Zamawiającego,  które  spowodują  przerwanie  lub  czasowe  zawieszenie
realizacji zamówienia;

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia;

e) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich,
zabytków, pozostałości budowli podziemnych.

4) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami
płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,

5)  sposób wykonania przedmiotu zamówienia,  w szczególności  gdy zmiana sposobu realizacji  zamówienia wynika ze zmian w
obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,

6) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,

7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w
celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.

8) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
   Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było

przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to
czy  wojna  została  wypowiedziana),  inwazje,  działania  wrogów  zagranicznych;  rebelie,  terroryzm,  rewolucje,  powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników
Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,  działania sił  przyrody,  w tym nietypowe dla danej  pory  roku
warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

c)  zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,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,

d) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców,
przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany
umowy.

§ 14
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b/ zostanie złożony wniosek upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d/  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  Zamawiającego

złożonego na piśmie;
e/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót;
b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;
c) upłynął termin 30 dni o daty wymagalności niezapłaconej faktury, przy czym za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia

rachunku Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać

uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące zobowiązania szczegółowe:

a/ w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;



b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym protokołem na koszt tej strony, która
odstąpiła od umowy;

c/  Wykonawca  zgłosi  do  wykonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  zabezpieczających,  jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

d/  Wykonawca  najpóźniej  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza,  sprzęt  i  materiały  przez  niego
dostarczone i wniesione;

e/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
- przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy;

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.

§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby

Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


