Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr ……../ 2019 - projekt
Umowa została zawarta w Poznaniu, dnia __ ________ 2019 r. pomiędzy:
Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
61-777 Poznań
ul. Woźna 12
NIP 778-11-28-909
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Tomasza Łęckiego
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………
ul. ……………………………….. …………………………………….
NIP …………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym (numer procedury: …………………) przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1759 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiot Umowy
W związku z wyborem oferty w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1759 z późn. zm.)
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „MODERNIZACJA
ZADASZENIA WIAT W MUZEUM UZBROJENIA”.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają następujące załączniki, stanowiące integralną
część umowy: opracowanie techniczne, przedmiar robót, oferta Wykonawcy.
§2
Termin realizacji Umowy
Termin wykonania umowy: do dnia ……… tj., …. dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże wykonawcy plac budowy.
Z czynności przekazania placu budowy zostanie spisany protokół przekazania.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy i gotowość ́
do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.
Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
Zamawiający dokona ich odbioru bez zastrzeżeń.
Zamawiający ma prawo wstrzymać ́ czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał
przedmiotu umowy w całości.
Po zakończeniu całości robót strony spiszą protokół odbioru końcowego, który będzie określał
m.in. datę rozpoczęcia okresu gwarancji.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi
i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że posiadane informacje są
wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, wskazane
w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych Umową warunkach.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonywanie przedmiotu robót, zgodnie z Umową, a także zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną,
właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
2) zapewnienie dostaw materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;
3) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności;
4) zabezpieczenie pod względem BHP miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania
materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W przypadku materiałów, dla których podano konkretną nazwę producenta Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od podanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość materiałów zastosowanych do wykonania
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, wymagane przez odpowiednie przepisy. Wybrane
przez Wykonawcę materiały lub wyroby do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu
zamówienia muszą być zgodne z prawem i być dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy producenta lub innych
parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy
spełnieniu ww. wymogów.
Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
z zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym w zakresie bezpieczeństwa i p/poż.
Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni pracownicy będą posiadać aktualne zaświadczenia
lekarskie bez przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz szkolenie bhp i ppoż.
Strony ustalają, że nad prawidłowym przebiegiem robót, sprawować będą nadzór następujące
osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
………………………………...
2) ze strony Wykonawcy:
……………………………………………..
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
W trakcie trwania robót Wykonawca zapewni kontener na odpady demontażowe i gruz.
Wykonawca zapewni, utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym, między innymi,: z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.).
Wykonawca zapewni porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

15. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, usunąć
wszelkie materiały pochodzące z demontażu oraz pozostawić plac budowy czysty i nadający się
do użytkowania.
16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
17. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy
się w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje.
18. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia.
19. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 19, wygasa w trakcie obowiązywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni
przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
20. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem,
Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości
przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub odstąpić od Umowy.
Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi rozwiązanie
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§4
Zatrudnienie na umowę o pracę
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji czynności w zakresie prac, o których mowa w opisie
technicznym jedynie przy udziale osób, które będą zatrudnione na podstawie o umowę o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016 r.,
poz. 1666 ze zm.) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców (lub
dalszych podwykonawców) łącznie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde pisemne żądanie zamawiającego,
w terminie do 2 dni kalendarzowych, aktualnego zanonimizowanego wykazu osób, o których
mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu zatrudnienia, zanonimizowanymi dokumentami
potwierdzającymi bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych – poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych
osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie
jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres
obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania) zawartych przez
Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź też kopii zanonimizowanych dokumentów potwierdzających
bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.
§5
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) przekazanie placu budowy;
b) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy;
c) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody. Za korzystanie
z energii elektrycznej i wody w całym okresie wykonywania prac Wykonawca zostanie obciążony
ryczałtem w wysokości:
a) Energia elektryczna – 300,00 zł netto (słownie: trzysta 00/100 złotych), do której to kwoty
zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT-23%;
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b) Woda + ścieki - 250,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych), do której to
kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT-23%.
Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy
wynikających z niniejszej Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej
przeprowadzenie Zamawiającemu kontroli.
Zamawiający zapewni nadzór nad robotami budowlanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
§6
Odbiór robót
Roboty będą odbierane na podstawie protokołu odbioru końcowego, z udziałem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiającego oraz Kierownika
Budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakończone elementy robót. Dla ustalenia
ostatecznego kosztu robót objętych protokołem końcowym koniecznym jest zaakceptowanie
zakresu i wyceny prac dokonane przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona odbioru w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia,
o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej umowy. Termin przypadający na dzień wolny ustawowo
od pracy automatycznie ulega wydłużeniu do następnego dnia przypadającego na czas pracy
przedstawicieli zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad strony określą
termin ich usunięcia (nie dłuższy niż 14 dni) oraz termin odbioru poprawianych prac. W
przypadku, gdy podczas terminu odbioru poprawianych prac stwierdzone zostaną wady
zamawiający uprawniony jest do zastosowania w/w postępowania dotyczącego przebiegu
odbioru prac lub do zrealizowania uprawnień wskazanych w §6 ust. 4 lub ust. 6 niniejszej
umowy.
Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające dopuszczenie
zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie
nadają się do usunięcia, to:
1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem –
może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 14 -16.
W przypadku uchylania się przez którąkolwiek ze Stron od przystąpienia do odbioru końcowego,
druga ze Stron wyznaczy jej dodatkowy termin - 7 dni, zaś po jego bezskutecznym upływie,
dokona odbioru jednostronnego.
Wykonawca ma obowiązek ostatecznego usunięcia wad lub usterek w ciągu 14 dni od daty
pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający będzie miał
prawo zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
upoważnienia sądu. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę , o którym mowa w § 12 umowy poniesione
z tego tytułu koszty zastępczego usunięcia wad.
W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia
wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
W żadnej sytuacji terminy usuwania wad czy usterek nie powodują przedłużenia terminu
wykonania umowy wskazanego w §2 ust 1 umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ustala się na kwotę
………………. zł netto (słownie: …………………. 00/100 złotych) plus podatek VAT 23% co daje kwotę
……………………. zł brutto (słownie: ……………… 00/100 złotych).
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie
ryczałtowe.
W przypadku, gdy będzie konieczne wykonanie robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w
przedmiarze robót, rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z
zasadami określonymi w § 7 Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, odbywać się będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
Termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru, przy czym
wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zgodnie z ust. 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego:
1) oświadczeń oraz dowodów zapłaty, potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty na
rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty wykazane
w protokole odbioru;
2) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających,
że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość
wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru;
3) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa
w pkt 1 - 2 powinny zawierać opis robót i zestawienie kwot należnych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych winny zostać dołączone dokumenty
potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do reprezentowania podmiotów,
w których imieniu zostały te oświadczenia złożone.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez uzyskania
pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
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.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, 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.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 w terminie 7 dni od
dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag 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.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 11, a także w przypadku określonym w §7 ust. 13 pkt 2, Zmawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§8
Roboty zamienne i dodatkowe
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
polecać Wykonawcy na piśmie:
1) wykonanie robót wynikających z opracowania technicznego lub zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót (po uprzednim
sporządzeniu protokołu konieczności);
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w zawartych w
opracowaniu technicznym, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany przywołanego dokumentu.
Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, o czas niezbędny
na wykonanie robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia.
§9
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oddania, a Zamawiający do odebrania przedmiotu Umowy po
stwierdzeniu jego należytego wykonania - bez zastrzeżeń.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres ………
miesięcy liczony od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi
gwarancji.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie 10 dni
od daty otrzymania zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na
adres …………………………….
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dotrzymanie
terminu, o którym mowa w ust. 4, może on zostać przedłużony przez Zamawiającego na pisemny
wniosek Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 lub terminu ustalonego
w sposób określony w ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu niezależnie od prawa do naliczenia kar
umownych.
W każdej sytuacji przeprowadzenia przez Wykonawcę prac polegających na usunięciu wad lub
usterek Zamawiający dokona przeglądów zrealizowanych prac z udziałem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad
lub usterek na zasadach wskazanych w §10 powyżej.
§ 10
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Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający przewiduje:
1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego
terminu stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub
podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,
c) siły wyższej,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych,
e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg
urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),
W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie –
jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.
2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla
Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (sposób
zagospodarowania terenu),
3) roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności:
a) zapewnią prawidłową realizację Umowy,
b) obniżą koszty wykonania robót stanowiącego Przedmiot Umowy,
c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót
stanowiącego Przedmiot Umowy,
d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu,
e) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
4) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji
Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego
paragrafu.
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego
pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez
Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze
sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w
zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia
spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych
parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji
technicznej i ofercie Wykonawcy.
Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) za opóźnienie w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia nie więcej jednak niż 30% wartości umowy brutto wskazanej w
§ 7 ust. 1,
3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach rękojmi lub
gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia
nie więcej jednak niż 30% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1,
4) za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;
5) w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto – za każdy dzień opóźnienia;
6) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oryginału (lub poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii) umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
7) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
(w przypadku gdy będzie dłuższy niż wskazany w § 13. ust. 2.) – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto;
8) za niewykonanie obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2 lub 3 – w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: ……………………...
Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi …………………….. zł (słownie: ……………. 00/100 złotych),
tj. 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi. W przypadku
konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres,
Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia
– z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
6. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej
wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia
nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego
zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną
w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Do kwoty tej stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.
7. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać
swoje roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
w szczególności (lecz nie wyłącznie) wynikające z tytułu: nienależytego wykonania umowy,
ewentualnych odszkodowań, kar umownych, wszelkich kosztów związanych z koniecznością
dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) oraz kosztów zastępczego usunięcia wad.
§ 13
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy, niż 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.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 14
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

8. 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo, o wartości większej, niż 50.000,00 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, jest dłuższy, niż
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
12. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………
14. Projekt umowy o podwykonawstwo musi:
1) zawierać oznaczenie podwykonawcy, dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego
czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie
z tytułu czynności wykonanych przez podwykonawcę;
2) zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a podwykonawcą będą
dokonywane przelewem;
3) zawierać wykaz czynności/robót z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw
do ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;
4) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dłuższy, niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy części zamówienia (i nie może być późniejszy, niż termin zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie);
5) zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane/czynności przed złożeniem Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za przedmiotowe roboty
budowlane/czynności (przysługujące od Zamawiającego);
6) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za czynności zrealizowane przez
podwykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy
podwykonawcy;
7) zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności
podwykonawcy, podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności
płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu
w zapłacie w formie pisemnej.
§ 14
Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach,
a także w innych zapisach niniejszej umowy, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony
do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych
obowiązujących przepisów, a także w innych zapisach niniejszej umowy, może nastąpić, według
wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do
odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma
charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia nie może ubiec wcześniej niż 30 dni
od dnia ustania tej okoliczności.
4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności
uprawniających do odstąpienia od Umowy.
5. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają
możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych
w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, lub innych zapisach niniejszej umowy.
6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca:
1) nie wykonał obowiązku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, lub wniesienia go na następny okres,
2) przerwał z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż ̇ 7 dni,
3) jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z
etapów określonych w Umowie,
4) podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego,
5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż ̇
Wykonawca,
6) doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności
nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo
wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych
działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie
zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,
7) naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej
zapłaty lub bezpośredniej zapłaty albo bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5%
wartości Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
7) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści
materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub
nakłonienia jej do:
h) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub
i) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek
osoby związanej z wykonywaniem Umowy lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących
personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub
zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem
nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia
od Umowy.

10.7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11.8. Jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego następuje na innej podstawie niż
wskazane w § 14 powyżej to termin do odstąpienia wynosi 30 dni od powzięcia przez
zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą do odstąpienia.
§ 15
1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył
on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:
1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz
ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów,
2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także
wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że:
a) w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,
b) w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,
3) kar umownych, z tym że:
a) Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do
ich naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary
te zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b),
b) kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Umowy, określone w § 9 ust. 1 pkt 2, mogą
być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość
należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy
4) dochodzenia naprawienia szkody.
3. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku
odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę.
§ 16
1. W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.
2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi
założeniami:
1) wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia
procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy; Ustalenie stopnia
procentowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością
prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości,
2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.
3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót
przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu
przekazania terenu budowy Zamawiającemu.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz:
1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,
2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty
wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na
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dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.
Do sporządzenia protokołu oraz do wymogów dotyczących załączników do protokołu stosuje się
takie same zasady, jak w przypadku protokołu
końcowego przewidzianego
w niniejszej umowie.
Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7.
Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.
Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku
odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę.
§ 17
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują ̨ się ̨ do współdziałania celem ugodowego rozstrzygnięcia sporów wynikłych
na tle wykonywania niniejszej umowy w drodze obopólnego porozumienia.
W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania
przez Stronę ̨ pisemnego wezwania w tej sprawie, spory będą ̨ rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego
Wszelkie oświadczenia Stron oraz zmiany postanowień umowy będą składane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
Umowa obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony.
Załączniki wskazane w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zm.) oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zm.).
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego dwa
egzemplarze i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Opracowanie techniczne
2. Przedmiar robót
3. Oferta Wykonawcy
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
z siedzibą przy ul. Woźnej 12.
Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować przez e-mail:
iodo@wmn.poznan.pl lub pisemnie na adres : ul. Woźna 12, 61-777 Poznań.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy

