Umowa
zawarta w dniu ………………. roku w Kaliszu pomiędzy Kaliskim Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą w Kaliszu (62-800 Kalisz) przy Al. Ks.
Jerzego Popiełuszki 3, wpisanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062694, kapitał zakładowy 48.569.000,- zł,
NIP: 618-17-94-690, REGON: 250741642,
reprezentowanym przez: Andrzeja Górskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a:
1) …………………………………….
prowadzącym
działalność
………………..NIP: ……………………, REGON: ……………………….”

gospodarczą

zwanymi dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie przyłącza
instalacji gazowej do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 4-4a w Kaliszu.
2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem robót budowlanych, o których mowa w ust. 1,
zawarty został w następujących dokumentach:
1) Projekt budowlany Przyłącze gazu z rur PE100RC dn 32
2) ofercie Wykonawcy (w tym kosztorysie ofertowym);
3) niniejszej umowie.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.
4. Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie,
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz współdziałać przy wykonaniu umowy
w celu należytej realizacji zamówienia.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) zakresem prac, instrukcją ZMS/56/2019/1: Zasady projektowania gazociągów,
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych do
Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie projektowania gazociągów, budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, wiedzę techniczną
oraz opisem przedmiotu zapytania ofertowego
2) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i
prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej;
3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzględnia w
kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy
międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne.
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2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych;
2) stosowania jedynie wyrobów nowych (tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 2 lata
przed terminem zawarcia umowy i nieużywanych) chyba, że inne rozwiązanie
zostało dopuszczone przez Zamawiającego oraz Projektanta.
3) dostarczenia na każde żądanie Wykonawcy kompletnych dokumentów
świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1 oraz innych, o ile mają
zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje
itp. oraz odpowiadają wymaganiom Inwestora, które zostały określone w SWZ i
załącznikach do SWZ.
4) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków BHP i P.POŻ i
przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami.
3. W przypadku konieczności ingerencji w urządzenia operatorów należy prace przeprowadzać
wyłącznie w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci.
4. Wykonawca natychmiastowo będzie zabezpieczał miejsca awarii w przypadku zaistnienia
zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia.
5. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jaki określono go w niniejszej
umowie i musi ponadto zawierać wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne
do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.
§4
1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
Wykonawca w w/w okresie zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni
uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili rozpoczęcia robót do
chwili odbioru robót.
3. W czasie trwania prac Wykonawca będzie utrzymywał porządek i wykonywał na bieżąco
prace porządkowe w budynku i na terenie przyległym.
4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Wykonawca będzie realizował roboty w
sposób niezakłócający realizację robót budowlanych związanych z budową dwóch
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Kaliszu przy ulicy Stawiszyńskiej, w
porozumieniu z kierownikiem budowy, właścicieli sąsiadujących działek oraz uczestników
ruchu drogowego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z prowadzonymi robotami.
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego,
lub innych właścicieli nieruchomości sąsiadujących lub Firmy Budowlanej Marek Antczak –
wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją budowy dwóch budynków
mieszkalnych , Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenów sąsiadujących, usunięcia
wszelkich urządzeń związanych z realizacja robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci
do dnia odbioru poszczególnych robót.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
9. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze służbami Zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego. Wywóz i
utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
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§5
Rozpoczęcie robót określonych w § 1 umowy, ustala się na dzień po podpisaniu umowy,
zakończenie na dzień 01. 08.2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Polskiej Spółki Gazownictwa o
dokładnym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz ich zakończenia z
siedmiodniowym terminem wyprzedzenia oraz zachowaniem formy pisemnej.
Za dzień zakończenia wykonywania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1, strony
ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego oraz
powiadomienie Zamawiającego pismem lub e-mailem o zakończeniu robót budowlanych.
Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszej umowie należy rozumieć każdy dzień
tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§6
Wykonawca na swój koszt ustanawia:
1) kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane w osobie:
…………………, za którego odpowiada jak za własne działania;
Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga uzasadnionego pisemnego zgłoszenia
Wykonawcy i jego akceptacji i nie wymaga zmiany treści umowy.
§7
Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,
którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości netto
…………………PLN (słownie złotych: ………………/100 zł) plus należny podatek VAT.
Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót w
terminie ……….. dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów
związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1.
Jeżeli wskutek zmiany stosunków, których nie można było przewidzieć, wykonanie
przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Podwykonawca zgodnie z art. 632
ust. 2 kodeksu cywilnego może wystąpić do sądu o podwyższenie ryczałtu lub o
rozwiązanie niniejszej umowy.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą
końcową.
Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą:
- bezusterkowy „Protokół końcowy odebranych robót” podpisane przez właściwych
kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
- protokół odebrania przyłącza sporządzony przy udziale pracownika PS GAZ
Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana
przez Wykonawcę płatność.
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8. Faktura powinna zawierać opis umożliwiający zweryfikowanie, że dotyczy zapłaty za
wykonanie przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać wypłacone wyłącznie po
przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom.
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, wystawianych do przedmiotowej umowy należy do Wykonawcy i jest
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
12. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust.
10 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT
to:
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane
stawką 0%.
13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności
w systemie podzielonej płatności.
14. Wykonawca na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
otrzymaniu zapłaty.
15. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia
26.06.2014 r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ
władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców
powyżej 5000”.
§8
1. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy podlegają odbiorowi prawidłowości ich
wykonania.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu
odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie i termin ponownego odbioru, albo
dokonać odbioru i wyznaczyć termin na ich usunięcia,
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy, albo
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 637 §2 k.c.
§9

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w
ramach przedmiotowej umowy.
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2. Obowiązek zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres wykonywania
wyżej wymienionych czynności w trakcie trwania umowy.
3. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na
podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez
nadzoru, w tym kierownika robót, geodety.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 4 Wykonawca na
każde wezwanie Zamawiającego przedłoży w wyznaczonym w wezwaniu terminie wskazane
dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, z których musi
wynikać spełnianie warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony
w art. 95 ust. 1 ustawy. W przedłożonych dowodach należy udostępnić dane osobowe
wyłącznie w zakresie określonym w ust. 4. W pozostałym zakresie znajdujące się w
dowodach dane osobowe powinny zostać zanonimizowane.
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości powierzenia kluczowych robót montażowych
bezpośrednio związanych z wykonaniem przyłącza Podwykonawcy. Za kluczowe roboty
należy uznać dział 2 –przyłącza gazu – roboty montażowe przedmiaru stanowiącego
załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
obowiązują poniższe zasady.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub
zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny
z niniejszą umową lub projektem budowlanym lub umową podwykonawczą lub przepisami
obowiązującego prawa.
5. Wykonawca jest
podwykonawców.

zobowiązany

do

koordynowania

prac

realizowanych

przez

6. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi
w zakresie zawierania umów podwykonawczych.
7. Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej oraz nie może zawierać
postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
5

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej
umowy.
8. Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:
1) jednoznaczne określenie stron umowy z podaniem osób uprawnionych do ich
reprezentowania,
2) wskazanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy i który musi być zgodny
z przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania
prac,
4) termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót,
dostaw lub usług,
5) określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót, dostaw lub usług. Podstawę rozliczenia między stronami stanowić będzie
faktura/rachunek z opisem umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek
dotyczy zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców muszą określać przedmiot
zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia zawartym w umowie między
Wykonawcą a Zamawiającym oraz zakres wykonanych robót,
6) obowiązek poinformowania Zamawiającego przez jedną ze stron umowy
o podwykonawstwo o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą,
7) ustalenie takiego okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rozszerzonej rękojmi
za wady aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji
jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego,
8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać innych zobowiązań, aniżeli te związane
z realizacją umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
9. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
10. W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, oraz zgody Wykonawcy, jeżeli zgodnie z ust. 9 jest
wymagana, Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 7, 8.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie
przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z ust. 9, projekt umowy o podwykonawstwo i jej
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zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio
zgłoszone do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi być zaakceptowana
przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy - podpisami osób upoważnionych do ich
reprezentowania.
14. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
o której mowa w ust. 13, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia
wymagań określonych w ust. 7, 8.
15. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
16. Postanowienia ust. 9 – 15 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
17. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są
dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 15% wartości umowy. W przypadku, o którym
mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 8 pkt. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
19. Postanowienia ust. 17 – 18 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom za wykonane roboty.
21. Warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wymagalnego
objętego fakturą, jest dołączenie do wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług
wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez
Wykonawcę, a także oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców
o otrzymaniu zapłaty. Podstawą rozliczenia między stronami stanowić będzie
faktura/rachunek z opisem umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy
zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez podwykonawców
lub dalszych podwykonawców muszą określać przedmiot zamówienia zgodny
z przedmiotem zamówienia zawartym w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym oraz
zakres wykonanych robót. W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub
wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, Zamawiający ma prawo
wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych
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dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez możliwości naliczenia odsetek przez
Wykonawcę.
22. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę
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,
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, 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.
24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną
informację, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
26. W przypadku zgłoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawcę, 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
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.
27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
28. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie w stosunku do projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, której wartość ze względu na wartość poprzednio
zaakceptowanych umów o podwykonawstwo przedłożonych mu do akceptacji,
spowodowałaby konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót
budowlanych w wysokości przekraczającej wartości udzielonego w ramach niniejszej
umowy zamówienia.
29. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z
niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą umową Zamawiający
uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie poprawnie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie
cen jednostkowych określonych niniejszą umową.
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30. Zamawiający dokonywał będzie bezpośrednich płatności za roboty budowlane wykonane na
podstawie zaakceptowanych umów o podwykonawstwo tylko do wysokości
nieprzekraczającej wartości udzielonego zamówienia.
31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych
w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi
określonymi umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.
32. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, Wykonawca jest obowiązany:
1) 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,
2) wykazać Zamawiającemu, że wobec proponowanego innego podwykonawcy nie
zachodzą podstawy wykluczenia z powodów określonych w umowie.
Na potwierdzenie wyżej wymienionego Wykonawca obowiązany jest przedstawić
odpowiednie dokumenty, o których mowa umowie.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne z
zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) Za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych w terminie, o którym mowa w § 5
ust.1 Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2%
wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
2) W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,
lub w okresie gwarancyjnym, Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
lub usterek.
3) W przypadku zwłoki w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wystosowane na
podstawie § 9 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odpowiedzi liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego jako termin udzielenia odpowiedzi. Wysokość tej kary nie
może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 10.
4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - kara umowna w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o którym w §7 ust. 1.
5) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego - kara umowna w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o którym w §7 ust. 1.
6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości
3.000,00 zł za każdy taki przypadek,
7) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki
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przypadek,
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1.
9) niedostarczone do Zamawiającego któregokolwiek dokumentu określonego w § 9
ust. 2-3 w wysokości 2 % należności za dany okres rozliczeniowy.
10) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
11) W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez wykonawcę, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN za każdy taki przypadek.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia
umownego.
§ 12
1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, na wykonany przedmiot umowy udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres 24 miesięcy,
natomiast na wmontowane urządzenia – wg gwarancji udzielanych przez producentów.
2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony bezusterkowego „Protokołu
końcowego odbioru robót”, o którym mowa w § 7.
3. Zamawiający, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awarii w
wykonanym przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich
usunięcia.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy.
5. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ust.1 jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, tj. w wysokości: …………… PLN.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przekazany Zamawiającemu
przed zawarciem niniejszej umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące gwarancję zgodnego z umową,
należytego wykonania przedmiotu umowy znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez
okres upływający w 30-tym dniu po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.
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5. Równowartość 30% zabezpieczenia (kwota ………………. PLN), o którym mowa w ust. 1,
służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji,
którym Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15-tym dniu po upływie 24miesięcznego okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminów
wskazanych w ust. 4 i 5.
§ 14
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o następujących przypadkach:
1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami
niniejszej umowy, wraz z załącznikami oraz warunkami określonymi prawem w
szczególności w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób
wskazany w umowie oraz wymogów w zakresie umów podwykonawczych i płatności
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo
wezwania Zamawiającego,
3) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalności lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia
się z innym przedsiębiorstwem w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
5) stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z materiałów odmiennych niż
wymagane lub materiałów niedopuszczonych do obrotu,
6) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 15% wartości umowy,
7) suma kar umownych osiągnie 50% wartości całkowitego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych w ust. 1 powodów,
uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 5), 6) Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia
całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
6. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 1
wadliwie wykonanych robót ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości
zapłaty za wykonane roboty, a kosztami wadliwie wykonanych robót obciążony zostanie
Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy. W zakresie pokrycia powyższych
kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się ze złożonego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający:
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1) bez uzasadnionych powodów nie uregulował w terminie wskazanym w umowie
wynagrodzenia Wykonawcy– w terminie 7 dni od dnia upływu terminu zapłaty,
2) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy – w terminie
7 dni od dnia powzięcia wiadomości.
8. Do odstąpienia od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio
zapisy wynikające z ust. 4-6.
9. W przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1, art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c)
ustawy stosuje się odpowiednio zapisy wynikające z ust. 4-6.
§ 15
1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących
sytuacjach:
a) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji,
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy,
b) rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianego w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy będzie zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu
ofertowego,
c) gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy sposób lub zakres prac objętych umową
ulegną zmianie na skutek decyzji właściwego organu,
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub
wytyczne wydane przez uprawniony organ jak również gdy zaprojektowane
rozwiązania materiałowe i technologiczne zostały wycofane z rynku (w tym
zastąpione rozwiązaniami lub materiałami nowszymi o parametrach takich samych
lub wyższych niż projektowane- a Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił
dodatkowych kosztów),
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji,
f) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów
i realizacji celu umowy,
2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zawierać w szczególności:
1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
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3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na
wprowadzenie zmiany,
4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony.
3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do
sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem
nieważności.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:
……………………….

Wykonawca:
…………………….
…………………….
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Załącznik nr 1do umowy

Oświadczenie osób które będą pełniły obowiązki kierownika budowy / robót * przy
realizacji robót budowlanych
Ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………….
Zamieszkały
………………………………………………………………………………………………….
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
…………………………………………………………………..…nr ……………………
Wydane przez
…………………………………………………………………………………………
będąc wpisany na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr
…………………………….. oraz posiadający właściwe zaświadczenie z data ważności do dnia
…………………………………………
Oświadczam, że będę pełnił powierzone obowiązki kierownika budowy/robót * na zadaniu
pt:
„Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 4-4a w
Kaliszu”, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Składając niniejsze oświadczenie przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z funkcji
kierownika budowy /robót *, określone ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
późn. zm.) i innymi przepisami prawa.

…..................................................................................................................
Podpis kierownika budowy/ robót * wraz z pieczątką
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