Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy:
Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy
Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej
Część 2: Psi Park Reda – ul. Obwodowa.
Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.
Postępowanie 13.ZF.PN.RB.2018

Załącznik nr 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – część 1 i 2
1. Postanowienia:
a) Podwykonawcy
1.
Strony dopuszczają udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.
2.
Wprowadzenie, zmiana podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na wprowadzenie,
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację
Umowy o podwykonawstwo.
3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania lub zaniechania.
4.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, iż:
a/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
b/ przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót
budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c/ wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d/ wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania
wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e/ okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie
krótszy od okresu
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy;
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające
wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
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g/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
5.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a/ uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b/ uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
6.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiającego.
7.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
9.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym 14 dni od dnia przedłożenia
projektu pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
a/ niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo
określonych w niniejszej umowie oraz właściwych przepisach prawa, w tym
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych;
b/ niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
c/ zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
d/ gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego,
e/ gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
f/gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie Umowy.
10.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
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zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości
zastrzeżenia Zamawiającego.
11.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże
nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w
przypadkach określonych w ust 9.
13.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, oraz
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
15.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
16.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
17.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz
z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że
osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.
19.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
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należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
b) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy za protokołem teren budowy, lecz
nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;
c) Po zakończeniu robót Wykonawca, zgłasza fakt w formie pisemnej, Zamawiającemu
w celu dokonania odbioru końcowego robót;
d) Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy robót najpóźniej w przeciągu 10 dni od dnia
otrzymania pisemnego zawiadomienia;
e) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu
podpisania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia
nie niższą niż 100 000,00 zł;
f) Wykonawca przedstawi kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem na cenę
ofertową oraz sporządzi na jego podstawie harmonogram rzeczowo-finansowy, który
po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego będzie podstawą rozliczenia inwestycji.
Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierać będzie terminy poszczególnych
etapów robót i dostaw sprzętu.
g) Wskazany powyżej kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym
Wykonawca przedłoży w maksymalnie w terminie do 2 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy:
a) Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn:
 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy;
 Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez
strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile
było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy
wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana
danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki,
w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP,
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w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki
budowlanej.
Wymogi odpowiedniej temperatury:
- dla kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowopiaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż
+5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).Nawierzchnię na podsypce piaskowej
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych
w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo
weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych
dla miejsca budowy.
gdy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
w przypadku okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez
Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń
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siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe
do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez
Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu
o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy
w sposób należyty,
b) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;
 wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych
przez
Zamawiającego,
w
szczególności
napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektów budowlanych;
 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa;
 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
c) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
(np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.),
d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na
którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności - aneks do umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych
okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
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3. Kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości
0,1 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie
pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót;
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru
częściowego w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za daną część robót za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 2%
ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego przez
Zamawiającego (nie krótszego niż 5 dni);
d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;
e) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień
ich wykonywania;
f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;
g) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienależytą starannością 500 zł za każdy dzień nieprawidłowości;
h) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14
dni w wysokości 1% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy
w wykonywaniu robót;
i) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia
składek a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony
do nałożenia kary umownej w wysokości 5000 zł, za każde naruszenie;
j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości
5% ceny ofertowej brutto;
k) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą;
l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
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m) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności
zamawiający - kara umowna w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w SWIZ czynności.
2) Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego;
3) Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia
Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy
dzień opóźnienia;
4) 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.
4. Warunki płatności:
a) wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie 2 faktur VAT
wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę;
b) podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich Zamawiającemu, będzie protokół
odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego. Protokół będzie stanowił załącznik do faktury;
c) 1 faktura przejściowa w trakcie realizacji robót budowlanych - po podpisaniu
przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót;
d) Wartość faktury nie może przekroczyć 80% wartości umowy;
e) 2 faktura o wartości 20% umowy lub większej – po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót;
f) za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;
g) termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo sporządzonej faktury;
h) należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy;
i) wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy;
j) w przypadku gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem
Podwykonawców, Wykonawca dołącza do faktury oświadczenia Podwykonawców
o uregulowaniu wobec nich należności. Brak przedłożenia ww. oświadczenia
uznawany jest za dowód braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, co uprawnia Zamawiającego do obciążenia
Wykonawcy karą umowną określoną w umowie.

Istotne postanowienia umowy

