
Praszka, 2012-04-25
GPRR.IV.271.4.2012

Powiadomienie o zmianach

Dol.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
"Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł -

Przedmość w gminie Praszka. Etap II i III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość
oraz odcinek Kowale - Aleksandrów"

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759, ze zmianami) dokonuje
zmiany zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w.
postępowaniu.
Zakres zmian jest następujący:

Punkt 3 SIWZ
Dotychczasową treść:
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przedmość,
Kozieł, Aleksandrów, Kowale w gminie Praszka:

a) Etap II:

0/ Droga gminna Nr 100921 O Kowale - Aleksandrów na odcinku od końca terenu
zabudowanego Kowali (ul. Ożarowska 142) do Aleksandrowa o długości 1348,0 m;

0/ Droga gminna Nr 100924 Przedmość - Kozieł - Aleksandrów na odcinku od drogi
powiatowej Nr 1909 O w Przedmościu (km 0+000) do miej scowości Kozieł (km 1+906)
o długości 1906,0 m;

b) Etap III:

0/ Droga gminna Nr 100924 Przedmość - Kozieł - Aleksandrów na odcinku od
miejscowości Kozieł (km 1+906.00) do końca miejscowości Aleksandrów (km 3+764)
o długości 1858,0 m.

Zastępuje się treścią:
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przedmość,
Kozieł, Aleksandrów, Kowale w gminie Praszka:

a) Etap II:

0/ Droga gminna Nr 100921 O Kowale - Aleksandrów na odcinku od końca terenu
zabudowanego Kowali (ul. Ożarowska 142) do Aleksandrowa o długości 1348,0 m;

b) Etap III:

0/ Droga gminna Nr 100924 Przedmość - Kozieł - Aleksandrów (km 0+000 do km 3+764)
o długości 3764,0 m.

Punkt 4 SIWZ

Dotychczasową treść:
4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:



a) . Etap II: do 28.09.2012 r.
b) Etap III: do 30.08.2013 r.

Zastępuje się treścią:
4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
a) Etap III (od km. 0+000 do km 1 + 906) do 28.09.2012 r.
b) pozostała część zadania do 30.08.2013 r.

Punkt 8 SIWZ

Dotychczasową treść:
8. Wymagania dotyczące wadium

8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.04.2012 r. do godz. 10:00.

Zastępuje się treścią:
8. Wymagania dotyczące wadium

8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.05.2012 r. do godz. 10:00.

Punkt 11 SIWZ

Dotychczasową treść:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

"Oferta na:
Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość

w gminie Praszka.
Etap II i III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość

oraz odcinek Kowale - Aleksandrów

nie otwierać przed 30.04.2012 r. godz. 1030"

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert a także
opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, oznakowania lub zamknięcia koperty.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19 - Sekretariat ( I piętro) do dnia
30.04.2012 r. do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania - art. 84 ust. 2 PZP.
Publiczne otwarcie ofert przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 30.04.2012 r.
o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 27 - Sala narad (I piętro).

Zastępuje się treścią:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:



"Oferta na:
Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość

w gminie Praszka.
Etap II i III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość

oraz odcinek Kowale - Aleksandrów

nie otwierać przed 11.05.2012 r. godz. 1030"

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert a także
opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, oznakowania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19 - Sekretariat ( I piętro) do dnia
11.05.2012 r. do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania - art. 84 ust. 2 PZP.
Publiczne otwarcie ofert przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 11.05.2012 r.
o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 27 - Sala narad (I piętro).

Punkt 16 SIWZ

Dotychczasową treść:
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Fakturowanie robót będzie odbywać się w następujący sposób:
a) Zakres robót Etapu II - do 4 października 2012 r.
b) Zakres robót Etapu III - w 2013 r. do 6 września 2013 r.

Szczegółowe warunki płatności znajdują się w projekcie umowy (zał. Nr 7 do SIWZ)

Zastępuje się treścią:
Fakturowanie robót będzie odbywać się w następujący sposób:

a) Zakres robót Etapu III - (od km. 0+000 do km l + 906) do 4 października 2012 r.
b) Pozostała część zadania - w 2013 r. do 6 września 2013 r.

Szczegółowe warunki płatności znajdują się w projekcie umowy (zał. r 7 do SIWZ)

Zmienione zostały załączniki nr 1 i nr 7 i otrzymały brzmienie jak poniżej:

Gro w dLk113
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WYKONAWCA:

/nazwa i adres wykonawcy/

tel./fax.: .

OFERTA

Załącznik li 1 do SIWZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa
dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie
Praszka. Etap IIi III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość oraz odcinek Kowale - Aleksandrów"
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. zadanie, którego zakres określono w niniejszej SIWZ,
za cenę kosztorysową:

w kwocie netto: złotych;
(słownie: );
w kwocie brutto: złotych;
(słownie: );
w tym podatek VAT w wysokości %, to jest w kwocie: złotych;
(słownie: );

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, z terenem budowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
prawidłowego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert także zakreślonego zapisami specyfikacji.
4. Wadium w kwocie 70.000,00 zł zostało wniesione w dniu w formie
............................................................... (dokument wniesienia dołączony do oferty).
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
(załącznik li 7 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Podana w ofercie cena kosztorysowa zawiera wszelkie koszty oraz opłaty związane z realizacją
zamówienia.
7. Oświadczam/y jednocześnie, iż firma nasza:

- spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy
prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń
oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

8. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie:
a) Etap III (od km. 0+000 do km 1 + 906) do 28.09.2012 r;
b) pozostała część zadania do 30.08.2013 r.

9. Przyjmujemy warunki płatności i gwarancji określone w projekcie umowy.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są wszystkie dokumenty wymienione w dokumentacji
przetargowej.

podpisy i pieczęci osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Data: .



Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Zawarta dnia w Praszce,

pomiędzy:

Gminą Praszka, z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13 reprezentowaną przez:

Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki

zwanym dalej Zamawiającym,

a

z siedzibą w .

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą,

§ l
Przedmiot umowy

l. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Pr::ebudowa dróg gminnych Kowale ul.
O::.arowska iS::kolna - Aleksandrów - Koziel- Przedmość w gminie Praszka. Etap ff i111-
Aleksandrów - Kozieł - Przedmość oraz odcinek Kowale - Aleksandrów" określonego w SIWZ zgodnie z
dokumentacją projektową i opisem robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do nmleJszej umowy dokumentacja projektowa,
kosztorys ofertowy oraz specyfIkacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także SIWZ, oferta
wykonawcy stanowiące integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§2
Obowiązki stron

l. Obowiązki zamawiającego w ramach niniejszej umowy:

1.1. Dostarczenie dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

1.3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niDiejszej umowy.

lA. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy i umownego wynagrodzenia a w szczególności:

2.1. Prawidłowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi obowiązującymi przepisami.

2.2. Opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem budowy nowych i przebudowy
istniejących obiektów na potrzeby przedmiotu zamówienia opisanego w § l ust. I i 2 niniejszej umowy.

2.3. Opracowanie planu zagospodarowania budowy iuzgodnienie go ze służbami zamawiającego.

204. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań
prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren
budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.5. Współpraca ze służbami zamawiającego.



2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z użyczeniem lub zajęciem terenu pod budowę oraz dopełni
wszelkich formalności dla uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych.

2 ..8. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

2.9. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca doprowadzi teren, na którym prowadził prace budowlane do stanu
pierwotnego nie pogorszonego.

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
2.11. Zapewnienie kierownika budowy oraz kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
2.12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
2.13. Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody dla celów budowy.
2.14. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Frez asfaltowy z rozbiórki nie przemaczony do

ponownego wbudowania w miejscu budowy będzie własnością Zamawiającego, który Wykonawca zobowiązany
jest przetransportować na koszt własny we wskazane miejsce przez Zamawiającego w odległości do 10 km od
miejsca budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest
zagospodarować je we własnym zakresie.

2.15. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później
niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.16. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
2.17. Obsługa geodezyjna zadania tj. wytyczenie obiektów budowlanych oraz wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej.

§3
Terminy wykonania

I. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmioty umowy w następujących terminach:
1.1. Rozpoczęcie: w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,
1.2. Zakończenie: Etap III (od km. 0+000 do km l + 906) do 28.09.2012 r.;pozostała część zadania do 30.08.2013 r.
2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
2. l. Przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
2.2. Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na

terminowość wykonywania robót,
2.3. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi być

potwierdzony przez zamawiającego,
3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że

minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
Odbiory

I. Strony ustalają. że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia
objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania protokołu odbioru przez
zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez
zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, wykonawca
każdorazowo zgłosi zamawiającemu, a zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować
przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca przedłoży zamawiającemu
niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty,
dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 3 dni, licząc od daty
zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3
dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek,
których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione
w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości
odbioru, to wykonawca:

8.1. ie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,



8.2. Ustali jednostronnie, protokolamie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O termmle
przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego
odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolamego odbioru końcowego przechodzi na zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z

powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.
II. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
11.1. Nadające się do usunięcia, to zamawiający żądać będzie usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolamie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia
wad określony w protokole usunięcia wad,

11.2. Nie nadające się do usunięcia, to zamawiający:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniży wynagrodzenie

wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażąda wykonania

przedmiotu urnowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i
odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpi od umowy z winy
wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to
wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,
że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową. to koszty badań dodatkowych obciążają
wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 5
Wynagrodzenie

l. Kosztorysowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: zł
słown ie: .
w tym podatek VAT w wysokości % co stanowi kwotę zł
słownie: .
wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi zł.
słownie: .

2. Kwota określona w ust. l zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją zadania.

§6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 5 ust. l
niniejszej, co stanowi kwotę: zł (słownie: zł)
w formie .

2. W trakcie realizacji urnowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się
własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z
tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§7
Warunki płatności

l. Rozliczanie robót odbędzie się fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-
finansowym zatwierdzonym przez zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po
wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robót. Faktury potwierdzone protokołem odbioru
wykonanego elementu robót regulowane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości zamówienia.

2. W przypadku korzystania przy wykonaniu przedmiotu umowy z podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą
końcową złoży rozliczenie z podwykonawcami z potwierdzeniem zapłaty należnego im wynagrodzenia.

3. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty, którym mowa w ust.2 albo podanie
nieprawdy, albo nie uregulowania swoich zobowiązań w stosunku do podwykonawcy, płatność będzie
wstrzymana przez czas niezbędny do uregulowania zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.



4. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu pozostałych elementów robót na
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy.

§ 8
Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z
Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od
dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§9
Kary umowne

I. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
1.1. Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w

wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
1.2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru (dla każdego etapu oddzielnie) w wysokości

0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

1.3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (dla każdego etapu oddzielnie) w wysokości 0,2%
wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia
sytuacji przedstawionej wart. 145 Prawa zamówień publicznych.

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

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i najego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.
7. Wykonawca zgadza się na potrącane z faktury końcowej kar umownych, dotyczących zwłoki w oddaniu przedmiotu

umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 10
Usługi

l. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez zamawiającego usługi w zakresie
zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp.

2. W przypadku korzystania z innych usług zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem
dodatkowego porozumienia.

§1l
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,
1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
lA. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz me kontynuuje ich pomimo wezwania

zamawiającego złożonego na piśmie,
1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:
2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
2.2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru

robót,



2.3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

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

4. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy

protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy

nastąpiło odstąpienie od umowy,
4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,
4.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego

dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedziaLności,

zobowiązany jest do:
5.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia

odstąpienia,
5.2. Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszeLkich roszczeń cywilno-prawnych:
I) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktuaLnej polisy
ubezpieczeniowej.

l. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze
pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
2.1. zamawiający:
2.2. wykonawca:

§ 13

I. Ewentualne spory, wynikłe w związku z reaLizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd,
właściwy dla siedziby zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa Budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

§ 14

Zmiany umowy wymagają fonny pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


