Załącznik Nr 7
PROJEKT UMOWY Z WYKONAWCĄ – ISTOTNE POSTANOWIENIA
zawarta w dniu ...................................... r. w Krempnej pomiędzy:
Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna NIP 685-10-04-834, REGON
370440330 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :
Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.) w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego
z ładowaczem czołowym wraz z wozem asenizacyjnym i przyczepą rolniczą”.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą
umową, parametrami technicznymi, wraz z niezbędnym wyposażeniem przedmiotu
zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy
oraz warunkami serwisu i gwarancji. .
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek
wad prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie wystąpią w stosunku do niego
jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie będzie przedmiotem żadnego
postępowania administracyjnego bądź cywilnego, jak również przedmiotem zabezpieczenia
lub zajęcia z innego tytułu.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ukryte wady
fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
5. Za dzień sprzedaży przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przez obie strony bez zastrzeżeń.
6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego.
7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymaganiom
zawartym w SIWZ i opisie zawartym w ofercie Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu
umowy.
8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we własnym zakresie tj. własnym transportem,
na własny koszt i na własne ryzyko.
9. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną
(wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim) oraz części
składowych wchodzących w skład wyposażenia, kartę gwarancyjną w języku polskim oraz
wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z ciągnikiem dokumenty określające zasady
świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na
terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.

11. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby Zamawiającego
szkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.
13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
15. Wykonawca oświadcza, iż:
a) Prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, możliwości i niezbędną wiedzę techniczną
do realizacji przedmiotowej umowy a także wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu
w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał
obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania robót i w związku z tym zawiera
z Zamawiającym niniejszą Umowę.
b) Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami i zakresem realizacji zamówienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje
się wykonać je zgodnie z Umową,
16. Zamawiający informuje, iż zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
§ 2. Wynagrodzenie
1. Zgodnie z ofertą, ustala się jego wynagrodzenie Wykonawcy (obejmujące zakup i dostawę
przedmiotu
umowy)
w
wysokości
………………….zł
brutto
(słownie………………………………………………) w tym podatek VAT ……….% w kwocie…………………………….. zł.
2. Zapłata ceny sprzedaży na rzecz Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń w protokole zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony
umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Fakturę należy wystawić
na Gmina Krempna 38-232 Krempna 85, NIP 685-10-04-834.
3. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę
w tym koszt dostawy, serwisu oraz szkolenia operatorów.
4. Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu określonego
w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 2 ust. l niniejszej umowy.
7. Powyższe ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy. Cena nie
podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 3. Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania umowy: 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w maksymalnym terminie
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego w godzinach do 8:00 do
15:00, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym najpóźniej jeden
dzień przed realizacją przedmiotu umowy.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Oprócz zapisów zawartych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przejmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których
zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak
za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.

§ 5. Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela gwarancji
okres: …………………………………

na

dostarczony

przedmiot

zamówienia

na

2. Gwarancja obejmuje m.in.:
1) serwis gwarancyjny, wymagane przez producenta w celu utrzymania gwarancji przeglądy
międzyokresowe ciągnika w zaoferowanym okresie gwarancji; przeglądy będą wykonywane
bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego; w okresie gwarancji wszystkie koszty przeglądów,
napraw w tym dojazdy, koszt materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca
orientacyjny przebieg roczny ciągnika to 400 mtg);
2) bezpłatną wymianę wszystkich oryginalnych części zamiennych niezbędnych do
wykonania przeglądów technicznych i napraw w okresie gwarancyjnym, w tym części
eksploatacyjne – oleje, filtry płyny wymieniane w trakcie przeglądu (nie dotyczy olejów,
płynów ulegających naturalnemu zużyciu – uzupełnianych pomiędzy przeglądami, których
koszt ponosi Zamawiający).
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych
od czasu powiadomienia przez Zamawiającego (przez czas reakcji rozumie się dotarcie
serwisu na miejsce do Użytkownika).
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe
warunki gwarancji.
6. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały,
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i zgodności z normami wymaganymi prawem

oraz kompletność dostawy zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją techniczną
przedmiotu zamówienia.
7. Z każdej naprawy i każdego przeglądu należy sporządzić protokół.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania
przedmiotu zamówienia do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub
ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty
przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić
protokolarnie.
9. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni licząc
od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie
gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy
wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia,
posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 48 godzin od daty pisemnego
zgłoszenia takiego żądania.
10. Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie
technicznym i funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd
zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie
gwarancyjnym.
11. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty
napraw pokryje Wykonawca.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
13. Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych
w książce gwarancyjnej.
14. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń
Zamawiającego.
15. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
16. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania prawa
polskiego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
17. Strony dopuszczają formę telefoniczną i elektroniczną zgłoszenia wad i usterek na adres
poczty:………………………………………
§ 6. Porozumiewanie Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy
jest: ………………………………………………………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy jest:

………………………………………………………..
§ 7. Podwykonawcy – o ile dotyczy
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres przedmiotu umowy:
…………………….…….…………………, a Podwykonawcom powierzy wykonanie następującego zakresu przedmiotu umowy:…………………………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 7 ust. 4
będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych usług, dostaw
bądź robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doświadczenia, personelu i sprzętu, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy proporcjonalnie do wymagań stawianych w tym zakresie Wykonawcy,
7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

6.
7.

8.

9.

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilościowym i wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a
w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do
umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 7,
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w
ust.7,
3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu
umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma
być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
na podstawie umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

18.

19.

20.

21.

Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą
umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§ 8. Wynagrodzenie Podwykonawcy – o ile dotyczy

1.

2.

3.
4.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub z którymi 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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy, 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 pisemnych 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 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.
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.
7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).
5.

§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca oświadcza że zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 umowy w przypadku odstąpienia przez stronę
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub niewykonania przedmiotu
zamówienia w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza że zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za
każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy.
3. Za niedotrzymanie terminów określonych w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca oświadcza że
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - w terminie
7 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. l ustawy - Prawo
zamówień publicznych).
2. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar
o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia
przedmiotu umowy zgodnego z opisem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 11. Zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
następującym:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu umowy,
b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.
2) Pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje
zmniejszenie wartości umowy),
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
d) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
e)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
f)wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
3. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony oświadczają, że nie dokonano żadnych ustnych ustaleń, ponad postanowienia zawarte
w niniejszej umowie.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy
i 2 dla Zamawiającego.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta Wykonawcy, wraz z określonymi parametrami technicznymi.
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