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Załącznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA Nr ……………
zawarta w dniu ..................... r. w Mszanie
pomiędzy Gminą Mszana
z siedzibą w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
...................................................................
a...............................................................................................................................................
z siedzibą
w ...................................... ul. .................................................................................................
wpisanym do rejestru ................................................................................................ zwanym
w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu o ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), została zawarta
umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg
gminnych w Gminie Mszana ”, zgodnie z niniejszą umową i warunkami określonymi w siwz i jej
załącznikach.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot
umowy ze szczególną starannością, posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i organizacyjny
pozwalający mu wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
3. Opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego w siwz o jej załącznikach oraz
będzie stanowił podstawę do egzekwowania technologii robót.
Termin realizacji
§2
Całość przedmiotu zamówienia, wykonywana będzie w terminie od dnia podpisania umowy do
31.08.2020 r.
Obowiązki Stron
§3

1. Zamawiający:
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
c) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na
placu budowy w trakcie realizacji zadania,
d) będzie pełnił nadzór inwestorski,
e) dokona odbioru robót częściowych i zanikających,
f) nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
Wykonawcę, w czasie od protokolarnego przejęcia terenu, na którym mają być prowadzone
roboty, do chwili ich ostatecznego odbioru.

1. Wykonawca:
a) rozpocznie wykonywanie prac niezwłocznie po przekazaniu zakresu robót do wykonania, nie
później niż 5 dni od dnia przekazania
b) wykona przedmiot umowy zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa, z materiałów
własnych nieużywanych,
c) w razie konieczności opracuje i zatwierdzi tymczasową organizację ruchu na czas
prowadzonych robót,
d) zobowiązuje się w czasie realizacji zamówienia do oznakowania robót w pasie drogowym
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zabezpieczenia terenu robót,
e) w razie konieczności zleci na koszt własny nadzory branżowe,
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5.
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f) zorganizuje we własnym zakresie, zabezpieczy, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,
g) będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
h) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,
i) zabezpiecza i pokrywa koszty sprzątania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadów
technologicznych i śmieci powstałych w związku z użytkowaniem placu budowy. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może zlecić doprowadzenie
placu budowy do porządku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
j) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
k) powiadomi Zamawiającego o planowanych odbiorach robót częściowych i robót zanikających.
Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót jako
odebranych,
l) przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót atesty i gwarancje udzielone przez dostawców
materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty
techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty te będą wystawione w języku
polskim,
m) w przypadku korzystania w trakcie wykonywanych robót z terenów przyległych stanowiących
własność osób trzecich,
 przed wejściem w teren powiadomi właścicieli działek prywatnych o konieczności
wykonania robót na ich działkach poprzez sporządzenie protokołu wejścia w teren.
Protokół ten powinien zawierać: imię i nazwisko właściciela działki, jego adres, nr działki,
wskazanie ilości widocznych kamieni granicznych. Protokoły te będą do wglądu na żądanie
Zamawiającego,
 przed dokonaniem odbioru końcowego uzyska oświadczenia właścicieli powyższych posesji
o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Oświadczenia te zostaną przekazane
Zamawiającemu przy odbiorze końcowym,
n) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z właściwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
o) Zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
p) zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
Ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prowadzonych robót.
Ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający
ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe
lub naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie
zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania likwidacyjnego,
naprawczego, rozwiązania itp.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U z 2019r., poz. 1781). Wykonawca nie może wykorzystywać
pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w
szczególności nie może wykorzystywać tych danych w celach reklamowych lub marketingowych.
Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający …..................., na zasoby którego, celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie zdolności zawodowej Wykonawca powołał się w ofercie, będzie realizował przedmiot
niniejszej umowy w zakresie …................................W przypadku zaprzestania wykonywania
robót przez ten podmiot w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia
tego podmiotu przez inny podmiot posiadający zasoby nie mniejsze niż te, na które wykonawca
się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia1, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
W przypadku powoływania się Wykonawcy na podstawie art. 22a ustawy Pzp na zdolność zawodową innego podmiotu.
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7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów bhp,
b) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) Przeszkolenie stanowiskowe.
8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia, jak również
kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu3
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez niego w
ofercie. Zmiana jakiejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę w formie pisemnej, wymaga
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisma
akceptuje taką zmianę, wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji wymaganego postanowieniami siwz.
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane
z wykonaniem przedmiotu umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie
dotyczy osób kierujących robotami, dostawców materiałów budowlanych.
4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynności.
Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie
realizacji umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na
każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przedłoży
Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju zawartej
umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zmianach osób realizujących wskazane czynności.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego żądanych dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1)
3
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa.
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Inspekcję Pracy.
Podwykonawstwo
§5
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Następujące części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom:
.................................………….................................................................................................
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
4. Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub
usługi jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Niezgłoszenie
przez
Zamawiającego
pisemnych
zastrzeżeń
do
projektu
umowy
o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. 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. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia. W przypadku, gdy przedłożona umowa, określa termin płatności dłuższy aniżeli
30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej. Ciążący na Wykonawcy obowiązek przedkładania
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,- zł.
12. Przepisy ust. 5 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, 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.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
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17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
19. Trzykrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
20. Zlecenie robót podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiającego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz naliczenie
kary umownej zastrzeżonej na tę okoliczność.
21. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym nie
wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego
lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy.
22. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać
w szczególności:
a) zakres robót powierzony podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia – rodzaj wynagrodzenia musi być tożsamy z rodzajem wynagrodzenia
płatnym Wykonawcy przez Zamawiającego, tj. wynagrodzeniem kosztorysowym,
c) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z terminem wykonania robót
określonym dla Wykonawcy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 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 roboty
budowlanej, dostawy lub usługi,
e) Klauzulę o treści:
w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roboty,
Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy żądaną kwotę
wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy
cenach jednostkowych nie wyższych niż ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, stanowiącym część oferty Wykonawcy.
f) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony
podwykonawcy).
g) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo musi być kosztorys uproszczony, który musi być
tożsamy z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Ceny jednostkowe za
poszczególne pozycje kosztorysowe nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy, a ilość jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie może
odbiegać od ilości jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysowych Wykonawcy.
h) odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których w § 4 niniejszej umowy
i umożliwiające Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę.
i) bezpieczeństwa i higieny pracy.
23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
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24.
25.

26.

27.
28.

Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
Wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć nie gwarantuje odpowiedniej jakości
lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać
na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Niezależnie od postanowień ust. 8, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za
nienależyte wykonanie umowy.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie
złożonej oferty za realizację przedmiotu umowy i wynosi ............. zł netto + podatek VAT
.............. = razem ................. zł brutto [słownie: .................................... 00/100].
Płatne w ramach Działu 600 Rozdziału 60016 § 4270 budżetu Gminy Mszana na rok 2020.
2. Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie
ustalonym w § 6 ust. 9 niniejszej umowy. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał
zastosowania przy płatnościach pozostających poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania),
a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym
obciążeniem.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca stosuje poniższe ceny jednostkowe:
a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – bitumicznymi na gorąco
o powierzchni do 6 m2 w jednym miejscu: .......... zł / 1 m2 netto
b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno – bitumicznymi na gorąco
o powierzchni powyżej 6 m2 w jednym miejscu: .......... zł / 1 m2 netto
c) remonty nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej: .......... zł / 1 m2 netto
d) remont krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na nowy): .......... zł / 1 mb netto
e) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: ......... zł / 1 szt. netto
f) wykonanie ławy betonowej z oporem: .......... zł / 1 mb netto.
4. Ostateczna ilość robót wynikać będzie z obmiaru powykonawczego, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.
5. W wynagrodzeniu wstępnym wynikającym z oferty jak i w wynagrodzeniu ostatecznym winny
zawierać się koszty prac niewymienionych w przedmiarze, a niezbędnych do realizacji zamówienia,
takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu
budowy, koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, transport materiałów,
zabezpieczenie terenu budowy.
6. W razie wystąpienia różnic pomiędzy ilością robót określoną w przedmiarach robót a rzeczywistymi
ilościami robót wykonanych wynikających z obmiaru robót, wynagrodzenie końcowe ulegnie
stosownej zmianie w stosunku do wynagrodzenia wstępnego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznego zakresu prac wynikających
z aktualnych potrzeb remontowych, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku
niewykorzystania środków określonych w niniejszej umowie jako maksymalnej kwoty zobowiązań
Zamawiającego.
8. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:
a) faktury wystawiane będą po zakończeniu kolejnych etapów robót, na podstawie podpisanych
protokołów odbioru robót, potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia wolnego od
wad.
b) w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami
istotnymi, rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad
c) w przypadku wykonywania poszczególnych etapów robót przez podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia będącej
przedmiotem fakturowania.
9. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.
10. Termin zapłaty częściowej liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych, tj.
a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiającego,
b) protokołu odbioru częściowego, sporządzonego i podpisanego przez osoby upoważnione
z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzającego wykonanie części przedmiotu
umowy wolnego od wad,
c) dokumentów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu lub oświadczenia Wykonawcy
o braku zaangażowania podwykonawców.
11. Termin zapłaty faktury końcowej liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu
dokumentów rozliczeniowych tj.
a) faktury końcowej Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiającego,
b) protokołu odbioru końcowego, sporządzonego i podpisanego przez osoby upoważnione
z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad, lub protokołu odbioru końcowego ze stwierdzonymi wadami wraz z pismem
Zamawiającego potwierdzającym usunięcie wszystkich wskazanych w protokole wad,
c) dokumentów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu lub oświadczenia Wykonawcy
o braku zaangażowania podwykonawców.
12. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę
wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przedstawienie
Zamawiającemu:
a) kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty
łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzającego o dokonaniu
zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem oraz
b) potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty.
13. Zamawiający posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 647-17-73-271 i upoważnia
Wykonawcę do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
14. Faktura/rachunek powinna być wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271
Odbiorca: Urząd Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.
15. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiającego za pośrednictwem platformy.
17. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiającego za pośrednictwem platformy:
a) strony upoważniają się do odbierania i wysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych związanych z realizacja zamówienia publicznego, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być
przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych,
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b) Zamawiający udostępnia adres strony internetowej https://pefexpert.pl do odbierania od
wykonawcy
ustrukturyzowanych
dokumentów
elektronicznych
oraz
innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia
publicznego przesyłanych za pośrednictwem platformy, nr PEPPOL: 6472543969.
Gwarancje i rękojmia
§7
1. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ............. miesięcy (zgodnie z gwarancją
określoną w formularzu ofertowym) począwszy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu
umowy wolnego od wad.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady w terminie
wyznaczonym w pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wadzie, Strony uznają, iż wymóg
pisemnego zawiadomienia został zachowany, jeżeli zostało ono wysłane faksem.
3. W razie nieusunięcia wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.
5. Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do okresu
obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
Kary i odszkodowania
§8
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie przekazanego przez Zamawiającego etapu robót w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto za przekazany etap robót, za każdy dzień opóźnienia;
b) za nieterminowe usunięciu wad wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za przekazany etap robót za każdy dzień opóźnienia, licząc od
uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
d) za zlecenie robót podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiającego w wysokości 1.000,00
zł za każde zdarzenie.
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.
f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.
g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.
h) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości
1.000,00 zł za każdy przypadek.
2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
3. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1.
4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
b) w przypadku opóźnień w zapłacie faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do
ustawowych odsetek,
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
8. Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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Sposoby rozliczeń i odbioru
§9
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru są poszczególne etapy realizacji przedmiotu
umowy, określone przez Zamawiającego w protokole przekazania określonego zakresu robót.
2. Kosztorys powykonawczy sporządzany będzie dla każdego etapu, w oparciu o prowadzone na
bieżąco obmiary ilości robót wykonanych, przemnożonych przez odpowiadające im ceny
jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia
wad. W tym celu Zamawiający przerywa czynności odbioru wyznaczając odpowiedni termin na
usunięcie wad; po ich usunięciu czynności odbioru podlegają wznowieniu,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o 10% wartości robót określonych w § 6 ust. 1
umowy,
2. jeżeli wady uniemożliwiają Użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy,
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie zastrzeżonego terminu,
Zamawiający odstąpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umówionych
czynności innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu
Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
6. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu
gwarancji ustalonym w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia
wad.
7. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
Zmiana umowy
§ 10
1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – (będącej skutkiem działań organów
państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
lub wprowadzenie nowego podatku). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto
nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub
wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT
lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu
w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT,
b) Zmiana terminu wykonania może nastąpić w przypadku:
1) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie
z technologią ich wykonania. W takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu
realizacji umowy o czas ich występowania;
3) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
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nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony
umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania
siły wyższej,
c) Zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y,
(rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione
okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas
Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach)
spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania.
d) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, w tym również podwykonawcy, na którego
zdolnościach zawodowych Wykonawca polegał spełniając warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia warunki w stopniu nie
mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na dzień złożenia
dokumentów i oświadczeń, określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zmiana ta musi być uzasadniona na
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy
nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zmianę terminu wykonania przedmiotu
umowy.
e) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej
oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień
Umowy do zaistniałego stanu prawnego,
f) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą
w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24
ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u mowy, lub
przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku
z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją
z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi
nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego
podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego w SIWZ.
g) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.
Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku
należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.
Odpowiedzialność prawna
§ 11
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo
wykonywanych robót.
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe w związku
z nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz wykonywaniem robót a także za szkody
osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
Wykonawca powinien zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich pozostające
w związku z realizacją umowy i posiadać powyższe ubezpieczenie przez cały okres trwania
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych
czynności pozostających w związku z umową.
Wykonawca odpowiedzialny jest także za to, że osoby trzecie nie będą od Zamawiającego
dochodziły jakichkolwiek roszczeń, w związku z czynnościami, które Wykonawca w wykonaniu
niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjąć a ich zaniechał, w szczególności roszczeń,
dla których podstawę stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy.
Zobowiązanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jego
niewykonania obejmuje wszelką szkodę, która powstanie w majątku Zamawiającego, w tym
należności uboczne i koszty sądowe.
Postanowienia końcowe
§ 12

1. Jako kierownika robót dla robot będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza
się .....................
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się Inspektora nadzoru w osobie .....................
§ 13
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub
przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także
poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne
skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego
bezskuteczne.
2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień
dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.
§ 14
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 16
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

.....................................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy)

………………………………

(Data)

FORMULARZ OFERTOWY
I.
Nazwa Wykonawcy (wykonawców)1: ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………....................................
adres:
ul. ....................................
kod ____-________ miejscowość ....................................................................................................
powiat …………………………… województwo ………………...........................………...……….........................
tel/fax: …………………………………………….…… e-mail …………...........………@ …………….......…………........
NIP ………………………………. Regon …………………………………….
II. Cena oferty:
1. Składając ofertę w przetargu na Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia za cenę:
wartość netto ……….................... zł
w tym …….......% podatku VAT.
wartość brutto ………...........… zł (słownie:.................................................)
2. Oświadczamy, że deklarujemy ...... miesięczny termin gwarancji (należy wypełnić
zgodnie z pkt. 2.2 rozdziału XVIII siwz)
Uwaga: brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum (12
miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje
okres gwarancji powyżej określonego maksimum (tj. 18 miesięcy) dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie
18 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

3. Dla celów obliczenia ceny przyjęto następujące stawki jednostkowe – należy wypełnić!
Elementy składowe ceny

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej
mieszankami mineralno – bitumicznymi na
gorąco o powierzchni do 6 m2
w jednym miejscu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej
mieszankami mineralno – bitumicznymi na
gorąco o powierzchni powyżej 6 m2 w
jednym miejscu
Remonty nawierzchni poprzez położenie
nakładki asfaltowej
Remont krawężników drogowych
(z wymianą krawężnika na nowy)

1

cena jednostkowa
netto oferowana
przez Wykonawcę

wielkość
szacunkowa
zamówienia

wartość
zamówienia
(kol. 2 x kol. 3)

512 m2

237 m2

173 m2
14 mb

w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, należy wypełnić punkt dla każdego podmiotu osobno
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Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń
podziemnych

3 szt.

Wykonanie ławy betonowej z oporem

14 mb

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tabeli w pkt 3, lub cena z tabeli będzie się różniła od ceny
przedstawionej w pkt II.1, oferta taka zostanie odrzucona z postępowania jako niezgodna
z siwz.

4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług:.....................................................................
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: .......................................................
Uwaga: wypełnić tylko w przypadku, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,
w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione).

III.
Informacja na temat podwykonawstwa:
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (jeżeli dotyczy):

Lp.

Część/zakres zamówienia

Nazwa podwykonawcy

Należy wpisać wartość brutto części
zamówienia powierzona podwykonawcy
w zł lub % wartości całego zamówienia.

IV.
Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą oferta na okres wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2020r.
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i w pełni je
akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Oświadczam/y, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
6. Warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – we wzorze umowy.
7. Składam/y niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu /jako partner konsorcjum
zarządzanego przez .......................................................... .
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.
8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/y, że jestem Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu
ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej TAK/NIE*
Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) **
- Mikroprzedsiębiorstwo
- Małe przedsiębiorstwo
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- Średnie przedsiębiorstwo
- Inne
V.
Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa:
UWAGA:
Informacje na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
VI.
WYKONAWCA OŚWIADCZA, ŻE:
1. przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do
2
oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO
2. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
3
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ,
3. poinformował osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu
przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14
RODO,
4. poinformował wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest
jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane
przez wykonawców.
VII.
Oświadczamy, że nie składamy nw. dokumentów, które dostępne są w formie elektronicznej pod
4
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych : (jeżeli
dotyczy) ..........................................................................................

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Załączniki do oferty:
- oświadczenie wstępne - zał. nr 3 do siwz;
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
* - niepotrzebne skreślić

** - w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/.46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć
oświadczenie, np. przez jego wykreślenie)
4
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016r., poz. 1126)
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Zał. nr 3 do siwz
Wykonawca:
……………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg
gminnych w Gminie Mszana”
oświadczamy, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczamy,
że
nie
podlegamy
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

2. Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze1:
………………………………………………………………………………………………………………...............................

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

1

powyższe nie dotyczy wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony tym wyrokiem okres obowiązywania tego zakazu.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

....................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
składane zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana”.
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz.
1843 ze zm.) składam/y oświadczenie o:
1. braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369)*;

z dnia

16.02.2007r.

2. braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę
w
przedmiotowym
postępowaniu
w
rozumieniu
ustawy
z
dnia
16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369)*;
3.

przynależności do grupy kapitałowej wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę
w przedmiotowym postępowaniu ................................................................ (wpisać podmioty
wchodzące w skład grupy kapitałowej) w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369) i przedkładamy/y niżej
wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu*:
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

....................................
Data

......................................................................................
(podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)
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