
Dodatek nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa nr………

zawarta w dniu ………………
Pomiędzy: Gmina Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie zwaną w dalszej części
„Zamawiającym”
Urząd Miasta
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477
w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w  Siemianowicach  Śląskich  przy  ul.  Śmiłowskiego  15  zwaną  w  dalszej  części  „Prowadzącym
postępowanie”
(NIP 643-000-02-99)
reprezentowane przez
Dyrektora Zarządu -                        mgr inż. Andrzeja Prochota
Z-cę Dyrektora Zarządu ds. Technicznych        Kazimierza Krawczyka

a: firmą …………………………………….. z siedzibą w …………………………………………przy ul. ……………………………
Nr REGON : ……………………
reprezentowaną przez:

zwaną dalej  „Wykonawcą”
Podstawą  zawarcia  umowy  stanowi  wynik  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2017r., poz.1579 ze zmianami)

§ 1. Przedmiot i zakres umowy

Przedmiotem umowy jest:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej wraz z audytami energetycznymi w ramach
projektu „Poprawa efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie

1. Zakres  przedmiotu  umowy  oraz  warunki  jego  wykonania  określone  są  w  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia oraz ofercie założonej przez Wykonawcę stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  w  oparciu  o  odpowiednią
wiedzę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgód,
decyzji,  pozwoleń  i  opinii,  w  tym  w  szczególności  do  wszelkiego  rodzaju  uzgodnień  z  Miejskim
konserwatorem Zabytków.

4. Dokumentacja projektowa ma być przekazana w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz 1 w
wersji elektronicznej.

5. W  trakcie  realizacji  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  oparciu  o  dokumentacje
projektową Wykonawca ma obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień na piśmie.

6. Wraz  z  dokumentacja  projektową  wykonawca  złoży  pisemne  oświadczenie,  że  dokumentacja
projektowo  –  kosztorysowa  jest  kompletna,  wykonana  zgodnie  z  zawartą  umową,  zasadami  wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz jest w stanie zupełnym ze względu na
cel oznaczony w umowie.



§ 2. Termin

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 3 tygodnie od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Sprawowanie  nadzoru autorskiego  –  od rozpoczęcia  realizacji  robót  budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej do zakończenia robót budowlanych.

§ 3. Nadzór autorski

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  na  wykonywanymi  robotami
budowlanymi. Zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową. Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru
autorskiego przez uprawnionych projektantów zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Nadzór  autorski  będzie  pełniony  na  wezwanie  prowadzącego  postępowanie  według  potrzeb.
Wezwanie będzie zgłoszone Wykonawcy pisemnie, droga elektroniczną lub telefonicznie.

3. W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez pełnomocnika wykonawca:

a) zobowiązuje się do przedłożenia prowadzącemu postępowanie stosownych pełnomocnictw,

b) ponosi odpowiedzialność za działania pełnomocników jak za działanie własne.

4. Terminem rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzień rozpoczęcia przez wykonawcę
robót budowlanych w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę.

5. Termin  sprawowania  nadzoru  autorskiego  ustala  się  do  dnia  zakończenia  realizacji  robót
budowlanych objętych dokumentacją.

6. W  ramach  niniejszej  umowy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  w  sposób  ciągły  i
nieprzerwany czynności nadzoru.

7. Każdy pobyt na budowie winien być odnotowany wpisem do Dziennika budowy.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego  zgodnie  z  niniejszą  umową,
przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Sprawowany nadzór autorski w szczególności obejmuje:

a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót ich zgodności z opracowana dokumentacją,

b) uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  projektu  i  zawartych  w  nim  rozwiązań  oraz
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej

10. Nieistotne  zmiany  wprowadzone  do  dokumentacji  projektowej  w  czasie  wykonywania  robót
budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b) rysunki  lub  szkice  będą  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz  zmian
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem,

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

11. Nadzór  autorski  sprawowany  będzie  jedynie  w  przypadku  dojścia  do  skutku  wykonania  robót
budowlanych, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

§ 4. Wartość umowy

1. Strony  ustalają,  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu zamówienia,  w
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną nie wyższą niż to zostało
określone w ofercie Wykonawcy:



Cena brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT).......................................................................... zł.

(słownie:............................................................................................................................................................)

Cena netto........................................................................................................................................................zł

(słownie: ….........................................................................................................................................................)

2. Strony ustalają wysokość wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego:

Cena netto za pełnienie jednego nadzoru autorskiego: ….......................

(słownie: …............................................................................................)

VAT 23% ….............

Cena brutto za pełnienie jednego nadzoru autorskiego: …........................

(słownie: …...............................................................................................)

Ww. wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Podstawę rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy stanową:
a) faktury częściowe – będzie rozliczana po wykonaniu dokumentacji projektowej,

b) faktura  końcowa –  będzie  rozliczana  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  oraz  po
podpisaniu be zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
4. Wynagrodzenie  za  pełnienie  nadzoru  autorskiego  będzie  płatne  na  podstawie  faktur  VAT
wystawionych  przez  Wykonawcę  po  uwzględnieniu  faktycznych  ilości  nadzorów autorskich  Wykonanych
przez Wykonawcę.
5. Faktury  zostaną  zapłacone  Wykonawcy  przelewem w ciągu  30  dni  od  dostarczenia  do  siedziby
Prowadzącego  postępowanie  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi
zatwierdzonymi  przez Prowadzącego postępowanie.
6. Potwierdzeniem  wykonania  usługi  objętej  niniejszą  umową  oraz  podstawą  wystawienia  faktury
będzie potwierdzony przez obie strony protokół przekazania dokumentacji, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5. Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Prowadzącego postępowanie należy:

a) Prowadzący  postępowanie  wyznacza  osoby  do  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  n.  w.
osoby:

…......................................................................................

2. Weryfikacja dokumentacjo kosztorysowo – projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy w
terminie 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę ww. dokumentacji oraz jej pisemnej akceptacji bądź jej
zwrócenia  z  pisemnymi  uwagami  i  wyznaczeniem  dodatkowego  terminu  na  jej  przedłożenie  z
uwzględnionymi uwagami, z zastrzeżeniem kar umownych, o których mowa w  § 10 ust. 1 lit. a) – odbiór
przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu przekazania dokumentacji.

3. Wykonawca przekaże dokumentacje projektową w terminie 60 dni od daty podpisania umowy w
następujących ilościach:

a) 4 egzemplarze w formie papierowej,

b) 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenie odpowiedzialności:

a) cywilno – prawnej z tytułu wad prawnych dokumentacji projektowej będącej przedmiotem
zamówienia,

b) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu dodatkowych kosztów, które poniesie Prowadzący
postępowanie, a które wynikać będą z błędów w sporządzonej dokumentacji,



c) złożenia wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia, że dokumentacja projektowa jest
kompletna, wykonana zgodnie z zawarta umową oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

5. Przekazanie  dokumentacji  nastąpi  w  siedzibie  prowadzącego  postępowanie  przy  udziale
przedstawicieli stron.

6. W razie stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez prowadzącego postępowanie.

7. Wykonawca zobowiązany jest  do ponoszenia odpowiedzialności  cywilno – prawnej  z tytułu wad
prawnych dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

§ 6. Prawa autorskie

1. Wykonawca  przenosi  na  prowadzącego  postępowania  całość  autorskich  praw  majątkowych  do
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez prowadzącego postępowanie wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  dokumentacja  projektowa  będąca  przedmiotem  zamówienia  jest
wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich.

§ 7. Personel wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedną osobę
posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez ograniczeń w specjalności  architektonicznej.
Wybrana osoba zostanie ujęta w wykazie osób stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały czas realizacji umowy w tym również na etapie
realizacji  robót budowlanych osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności wymaganej dla realizacji projektu budowlanego.

3. Prowadzący postępowanie dopuszcza zmianę osoby o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu
pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa osoba posiada takie same kwalifikacje jak osoba podana
pierwotnie.

§ 8. Zmiany w umowie

1. Wszystkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2. Prowadzący postępowanie przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy przedłuża się procedura uzyskania decyzji
administracyjnych, pozwoleń, opinii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

b) wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Prowadzącego  postępowanie  i  nie
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.2.           W  odniesieniu  do  zmiany,  rezygnacji  lub  wprowadzenia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji
zamówienia:
W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  podwykonawcy,  zrezygnować  z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę lub zmodyfikować zakres podwykonawstwa w stosunku
do treści oferty.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się,  na  zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania  warunków udziału w
postępowaniu,  o których  mowa  w art.  22  ust.  1b  tej  ustawy,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany
jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca
o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne



dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
2.3.          w odniesieniu do zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

W  przypadku  braku  możliwości  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  wskazane  osoby,  wówczas
Wykonawca  może  powierzyć  te  czynności  innym  osobom  o  kwalifikacjach,  uprawnieniach
spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Prowadzącego postępowanie.

3. Wszystkie  wymienione  w  ust.  2  warunki  stanowią  jedynie  katalog  warunków  umożliwiających
zmianę postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody
na taką zmianę.

4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron
pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na
tę zmianę.

§ 9. Warunki gwarancji jakości i rękojmi

1. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja będzie wolna od wad oraz braków.
2. Prowadzącemu postępowanie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości
3. wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wszelkie wady fizyczne ujawnione
w okresie gwarancyjnym oraz ich usunięcie.
4. Okres gwarancji  rozpoczyna się od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania bez
zastrzeżeń  protokołu  końcowego  i  upływa  wraz  z  wygaśnięciem  odpowiedzialności  z  tytuły  gwarancji  i
rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
objętej przedmiotem umowy.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych
wad i braków lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
5. Wykonawca w okresie gwarancji będzie usuwał wady i braki dokumentacji na swój koszt przy czym
przystąpi do ich usuwania w terminie nie dłuższym niż 5 dni licząc od daty zgłoszenia przez prowadzącego
postępowanie i zakończy ich usuwanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty zgłoszenia wady.
6. Za dzień upływu terminu gwarancji oraz rękojmi uważa się:

a) w przypadku niestwierdzenia jakichkolwiek wad – upływ terminu, o którym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu,

b) w  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  gdy  Wykonawca  dostarczył  prowadzącemu
postępowanie rzecz wolna od wad – termin gwarancji  i  rękojmi biegnie na nowa od chwili  dostarczenia
rzeczy wolnej od wad.
7. W razie nieusunięcia  wad w terminie 10 dni od zgłoszenia, prowadzący postępowanie ma prawo
zlecić wykonanie zastępcze na koszt wykonawcy innej osobie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.
8. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim,  a  mające  związek  z
realizacją zleconych usług.

§ 10. Kary umowne, karne odsetki i odstąpienie od umowy

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają w
formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Prowadzącemu postępowanie kary umowne:

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  …………….%  ceny  brutto
określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w
wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Prowadzącego  postępowanie  z  przyczyn  zależnych  od



Wykonawcy w wysokości 20 % ceny określonej w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca zapłaci Prowadzącemu postępowanie kary umowne, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2%
ceny brutto określonej w § 3 ust. 1

e) w przypadku niezatrudnienia w okresie realizacji zamówienia osób, o których mowa w § 5
ust  1,  Prowadzący  postępowanie  naliczy  karę  umowną w wysokości  iloczynu  1/30  kwoty  minimalnego
wynagrodzenia w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na
ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona

4. Prowadzący postępowanie potrąci Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia.

5. Prowadzący Postępowanie zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto z tytułu
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Prowadzącego postępowanie, jednak innych niż określono w
§ 9 ust. 2e

6. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  wyrządzonej  szkody,  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego.

§ 11 Odstąpienie

1.              Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

b) w  przypadku  gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  uniemożliwiający
wykonanie zadania,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób ciągły nie realizuje jej przez  okres 3 dni

d) bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie przystąpił do wykonywania usług lub wstrzymał
usługi i nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania ponaglenia od Prowadzącego postępowanie ,

e) jeżeli  pomimo  uprzednio  pisemnym  1-krotnym  zastrzeżeń  ze  strony  Prowadzącego
postępowanie, Wykonawca nie wykonuje usług lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

f) jeżeli  Wykonawca  opóźnia  się  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  i  jest  mało
prawdopodobne, aby ukończył pracę w terminie określonym w § 2.

2. Wykonawca winien pokryć Prowadzącemu postępowanie straty i szkody, które powstały na skutek
odstąpienia od umowy przez Prowadzącego postępowanie z winy Wykonawcy.

3. Prowadzący postępowanie może odstąpić  od umowy w przypadku naruszenia  przez wykonawcę
postanowień niniejszej umowy, w szczególności nie wywiązania się z terminów usług objętych umową.

4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
prowadzącego postępowanie odszkodowania i kary umownej.

5. W przypadku naliczenia kar  umownych prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo do ich
potrącenia z należnego wynagrodzenia wykonawcy

6. Jeżeli dokumentacja kosztorysowo – projektowa będzie zawierała wady ujawnione w fazie realizacji
robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót koszty te poniesie wykonawca.

7.               Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:



a) Prowadzący postępowanie zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto
określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Zamawiającego.

b) Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli
Wykonawca wyznaczył Prowadzącemu postępowanie stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy
i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

c) Prowadzący  postępowanie  winien pokryć Wykonawcy straty  i  szkody,  które  powstały  na
skutek odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Prowadzącego postępowanie.

d) Strona  która  spowodowała  odstąpienie  drugiej  strony  od  umowy płaci  karę  umowną w
wysokości  podanej  w  §  10,  za  wyjątkiem   wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia
umowy, Prowadzący postępowanie może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych).

§ 12. Podwykonawcy

1. Wykonawca  będzie  realizował  umowę  siłami  własnymi.  Może  natomiast  skorzystać  z  pomocy
podwykonawcy tylko co do wykonania zakresu usług wskazanego w ofercie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje
przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje działania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo,  której  podmiotem  są  usługi,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia
publicznego do przedłożenia Prowadzącemu postępowanie 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.

4. 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.

5. Do  zawarcia  umowy  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcą  jest  wymagana  zgoda  prowadzącego
postępowanie.  Prowadzący postępowanie,  w terminie  14 dni  od dnia doręczenia mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
w terminie 14 dni uważa sięga akceptację projektu umowy przez Prowadzącego postępowanie.

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada  Prowadzącemu
postępowanie poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Prowadzący  postępowanie,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach o  których mowa w ust. 4.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację umowy przez Prowadzącego postępowanie.

10. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada  Prowadzącemu
postępowanie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości nie mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Prowadzącego postępowanie w



specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłącznie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie  dotyczy  umów o podwykonawstwo o wartości  nie większej  niż
50 000 zł.

11. W  przypadku  o  którym  mowa,  w  ust.  9,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż
określony  niż  w  ust.  3,  Prowadzący  postępowanie  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto.

12. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonawca ponosi  wobec  Prowadzącego postępowanie pełną odpowiedzialność  za  usługi,  jakie
wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§13. Podwykonawcy-Płatności

1. Prowadzący  postępowanie  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Prowadzącego postępowanie  umowę o podwykonawstwo,  lub który  zawarł  przedłożoną Prowadzącemu
umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub  usługi,  w  przypadku uchylenia  się  od
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę
zamówienia.

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Prowadzącego  postępowanie  umowy  o  podwykonawstwo,  lub  po  przedłożeniu
Prowadzącemu postępowanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  prowadzący  postępowanie  jest  obowiązany  umożliwić
wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  1.  Prowadzący  postępowanie
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4,  w  terminie  wskazanym  przez
Prowadzącego postępowanie, Prowadzący postępowanie może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia   podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Prowadzącego postępowanie
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o
których  mowa  w  ust.  1  Prowadzący  postępowanie  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę nie
większą  niż  5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  stanowić  podstawę  do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Prowadzącego postępowanie..

§ 14. Roszczenia i spory

1. W razie  powstania  sporu  związanego z  wykonaniem umowy,  Strony zobowiązują  się  wyczerpać
drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do Strony przeciwnej.



2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili
zgłoszenia roszczenia.

3.  W  ramach  postępowania  polubownego,  w  przypadku  skomplikowanych  roszczeń,  Strony  mogą  za
obopólną zgodą, zwrócić się o mediację do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

4. Jeżeli  Strona odmówi uznania roszczenia ,  nie udzieli  odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym
mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediację albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygnięty
przez sąd właściwy dla siedziby Prowadzącego postępowanie

§ 15. Ustalenia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień
publicznych oraz prawo budowlane.

4. Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwiązania w
trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Prowadzącego postępowanie

5. Wykonawca  nie  może  zlecić  praw  wykonania  umowy  osobie  trzeciej  bez  pisemnej  zgody
Prowadzącego postępowanie

6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

a) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia

            …………………………………………….                                     ………………………………….

 Prowadzący postępowanie                              Wykonawca
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