ZAŁĄCZNIK NR I.5

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”
Barieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”

Projekt UMOWY
o wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu ..................................... w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra – Urzędem
Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP : 973-100-74-58, reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej
strony,
a ……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...
przy ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego
w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP………….,
Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania)
……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) …………..
(nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej)
…………………………………… , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści:
§ 1.1 Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 – tekst jednolity.) przetargu
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Rewitalizacja
Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów
parkowych w Branitz i Zatoniu" .
§ 2.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją
projektową, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………. 2018 r., stanowiących integralną część
umowy.
2. Zakres prac obejmuje wykonanie kopii sarkofagu, nr inw. 237636 MNW będącego
własnością Muzeum narodowego w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy
określającej warunki kopiowania zabytku – załącznik nr 8.
3. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych
z wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3.1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót określonych w § 1 strony ustalają na dzień
przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie według zatwierdzonego przez
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, który jest załącznikiem
do niniejszej umowy w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
.
§ 4.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót,
oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i
osobom trzecim oraz z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby
wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: wykonaniu robót,
ziemnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych, hydrotechnicznych oraz prac związanych
z wycinką drzew i krzewów. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby)

pracowników wykonujących w.w. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu
umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia
osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę.
5. Przepisy ust.4 stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień
§17ust.1 pkt.13
§ 5.1 Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy w tracie realizacji
przedmiotu umowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym lub osobami/
podmiotami przez niego wskazanymi na piśmie.
2. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w
ust. 2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i kierowania budową
innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu
wykonywaniu umowy.
§ 6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej
zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką
zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób,
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
§ 7.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1
z udziałem Podwykonawcy (-ów): ………………………………………………………………………………
za działania lub zaniechania którego (- ych) ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą),
a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz
innych Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie
części przedmiotu zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
nie poźniej niż w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym
mowa w ust. 5, niespełniającego wymagań ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do

przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu
poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust.
7, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej
umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa
w § 8 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50.000 zł.
10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy
niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt
9).
11. Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od
okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w §11 ust. 1 i 2.
§ 8.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ......................zł netto (słownie: .............
.................00/100), powiększoną o podatek VAT 23% tj. w kwocie: ....................zł (słownie:
................................), co stanowi kwotę: ...................................zł VAT (słownie:................... 00/100),
po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez Zamawiającego odbioru robót (częściowych lub
końcowych ), potwierdzonych przez Strony i zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym .
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń
oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikające wprost ze SIWZ wraz z załącznikami, jak również
w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.
3. Nieoszacowanie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
§ 9.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, zarówno wykonywanej siłami
własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne
do wykonania kompletnego dzieła budowlanego oraz przekazania go Zamawiającemu wraz z
pozwoleniem na użytkowanie wykonanego obiektu, o którym mowa w § 1, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia
im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
3. Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla
realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Budynki przylegające do terenu inwestycji będą w trakcie realizacji robót budowlanych
czynne i użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót
budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz
ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 10.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone,
co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wymaganiami

SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości
wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji
projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób/
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów - badania te
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany do utylizacji gruzu i
innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania
odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 tekst
jednolity z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. nr 1923 z późn.zm.).
§ 11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na
okres ……….. miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy od
daty odbioru końcowego robót, w tym:
a)
okres gwarancyjny dla zieleni wraz z pielęgnacją wynosi 12 miesięcy
od daty odbioru końcowego robót,
b)
okres gwarancyjny dla nasadzeń (drzewa i krzewy) wraz z pielęgnacją
wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze
końcowym.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania.
7.Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres
realizacji i wartość zamówienia stanowiący załącznik do umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować
również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
8. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem
realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć
Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 7 zdanie
drugie, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust.1 pkt. 12
§ 12.1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada
za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków,
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na teranie budowy, w jej
otoczeniu i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
§ 13.1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie
częściej niż jeden raz w miesiącu) i faktury końcowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez inspektora nadzoru i
Strony protokoły odbiorów częściowych robót zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa
w § 8 ust. 1, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego

sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i pozostałych
czynności objętych niniejszą umową.
4.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody
potwierdzające
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia
Podwykonawcom
lub
dalszym
Podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę
i kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wraz
z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności
za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający:
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty,
b) poinformuje wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz
podwykonawcy i wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej informacji,
c) uprawniony jest do naliczenia kary, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 8).
§ 14.1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu oraz Użytkownikowi
wykonanego przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i
przepisami technicznymi, oraz niniejszą umową..
2. Odbiór końcowy robot zostanie poprzedzony odbiorami robót branżowych pod względem
technicznym, które maja na celu stwierdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacja
projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych aktualnymi
normami i przepisami technicznymi.
3. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji
(gotowość do odbioru) wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy
termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia
odbioru końcowego dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty związane z przedmiotem
odbioru, w szczególności mapę powykonawczą wykonanych robót, certyfikaty, deklaracje zgodności,
atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
protokoły badań i sprawdzeń, opinie, oświadczenie o zgodności wykonania przedmiotu z umową i
SIWZ, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, itp. (po 3 egz. dla każdej
branży ).
5.W przypadku odbiorów częściowych, Zamawiający dokona odbioru robot w ciągu 3 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawcę.
6.Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w
szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w
czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru
o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych lub niewykonanych.
9. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1
przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
§ 15.1. Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy określony w §1 odbywać się będą
na podstawie faktur wystawionych na adres:
Nabywca :Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58.
Odbiorca Urząd Miasta Zielona Góra ,ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
Do każdej faktury częściowej należy załączyć stosowne protokoły odbiorów częściowych
robót, a do faktury końcowej protokół końcowy odbioru robót wraz pisemnymi potwierdzeniami
podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i płatności oraz o
zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
2. Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 21 dni, a za fakturę końcową
w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury na adres odpowiednio określony
w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem §
7 ust. 4.

3. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku
adresata faktury.
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:
1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub
2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 , dotyczy wyłącznie należności:
1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub
2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia
informacji od Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, Zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 4, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
§ 16. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma
prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac,
2) odstąpić od umowy,
3) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
§ 17.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w harmonogramie realizacji inwestycji, o
którym mowa w § 3 ust. 2, terminów realizacji elementów przedmiotu zamówienia, o których
mowa w § 1 w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 ;
2) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub
końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawcę w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
5) za brak zapłaty lub za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust.
4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1;
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedłożeniu do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1
7) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
8) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 6,
liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 15 ust. 2 w wysokości 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
9) za każdy dzień opóźnieniai w dokonaniu czynności, o której mowa w § 7 ust. 10, liczonym od
dnia określonego w wezwaniu w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek;
11) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 3 w wysokości 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki
12) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o którym
mowa w § 11 ust. 8 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto; za każdy dzień
zwłoki
13) za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w §
4 ust. 4 Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł
brutto
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust.3 – w wysokości
0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem
§19 ust.1.pkt.1 - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. Kary za opóźnienie w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są
naliczane po dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu
przedmiotu zamówienia robót lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia
odbiór (częściowy lub końcowy) został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym
wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 18.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, tj. w wysokości: ………… zł
(słownie:
…………………………………………………….
złotych
00/100)
w
formie
……………………………... Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy.
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: ……….. zł
(słownie: …………………………………………………. złotych 00/100), jest zwalniana przez
Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty:
………………… zł (słownie: ………………………………………………….. złotych 00/100)
jest
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez zamawiającego
pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust.1 pkt. 11.
§ 19.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
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,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn,
lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni w
stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 14 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6) w sytuacji określonej w § 5 ust. 4
7) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
8) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
9) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
10) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 15 ust. 4 lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
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) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i
inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający
zaawansowanie wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie
przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi
protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący,
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów
przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu inwentaryzacyjnego.
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za
zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
2) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar
umownych i odszkodowań.
7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych
przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.
Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała
odstąpienie.
§ 20.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentujących Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia
określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w
sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż
zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają;
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie;
f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
g) wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej
inwestycji
h) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury
zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych;
i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
j) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi,
pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
k) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów
administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
l) w związku z koniecznością usunięcia drzew zaszła konieczność uzyskania opinii RDOŚ w
zakresie występowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione);
m) w związku z koniecznością uzyskania opinii RDOŚ w zakresie występowania chronionych
gatunków zwierząt;
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem,
że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w §
1 ust. 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów;
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu zamówienia;
4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z
załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w § 1
pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w
szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie
sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez
Wykonawcę do kalkulacji oferty;
5) w zakresie zmian personalnych wśród osób, o których o których mowa w § 5, ze względów
losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z
powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzone osoby spełniają
wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w
§1 ust. 1. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków
nowej
osobie, po
uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W przypadku zmiany osób po stronie
Zamawiającego,
Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie
wymaga zmiany Umowy;
6) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w § 7 dotyczących umowy o podwykonawstwo;
7) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie

co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
Wykonawcę – na jego pisemny wniosek. Zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany stawki
podatku VAT;
9) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - Wykonawca
składa pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczególności szczegółową kalkulację
kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania
zamówienia zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
10) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – Wykonawca
składa pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczególności szczegółową kalkulację
kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania
zamówienia zmiana obowiązywać będzie od daty zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
2. Wprowadzane zmiany umowy dotyczące terminów lub zmniejszenia zakresu wymagają
wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 2,
z zachowaniem postanowień § 8 i § 13. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa
o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6). Podstawą
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 21. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach przedmiotu zamówienia jest dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji
Miejskich i Zarządzania Drogami oraz inne osoby/ podmioty wskazane przez Zamawiającego.
§ 22.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 – tekst jednolity), Prawa budowlanego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 – tekst jednolity).oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity).
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Oferta Wykonawcy z załącznikami,
3) Tabelę elementów rozliczeniowych,
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji,
5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

6) Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia,
7) SIWZ,
8) Umowa określająca warunki kopiowania zabytku
9) Umowy o podwykonawstwo.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3

„Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych
krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp

Wyszczególnienie

I

Zagospodarowanie terenu

1

Budowa repliki sarkofagu rzymskiego

2

Altany różanej

2.1

Budowa altany różanej

2.2

Iluminacja altany różanej

3

Budowa pawilonu - Woliera

4

Budowa nawierzchni

5

Ogrodzenie drewniane

6

Remont zabytkowego muru granicznego

7

Remont fontann

7.1

Remont małej fontanny

7.2

Remont dużej fontanny " Młody faun z łabędziem"

7.3

Remont fontanny z rzeźbą dzika

8

Remont groty na wzgórzu widokowym

9

Remont terenowej strzelnicy parkowej

10

Remont kamieni z inskrypcjami

11

Mostki parkowe

Wartość BRUTTO

11.1 Mostek na wyspę
11.2 Mostek nr 2
11.3 Mostek nr 3
11.4 Mostek przy kamieniu Alvina
11.5 Remont mostku przy drodze ul. Księżnej Doroty
11.6 Remont mostku na końcu alei Lipowej
Razem
II

Zieleń

1

Prace przygotowawcze

2

Wycinka drzew istniejących

3

Nasadzenia drzew liściastych

4

Nasadzenia drzew iglastych

5

Nasadzenia krzewów liściastych

6

Nasadzenia pnącz

7

Nasadzenia bylin

8

Trawniki

9

Mała architektura
Razem

III

Remont i rozbudowa budynku oranżerii

1

Stan zerowy

1.1

Roboty ziemne

1.2

Fundamenty

1.3

Izolacje fundamentów i ścian podziemia

2

Stan surowy

2.1

Roboty murarskie i murowe

2.2

Konstrukcje z betonu zbrojonego

2.3

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

2.4

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

3

Stan wykończeniowy

3.1

Posadzki

3.2

Tynki i oblicowania

3.3

Okna i drzwi zewnętrzne

3.4

Okna i drzwi wewnętrzne

3.5

Roboty malarskie

3.6

Posadzki
Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne

4

Stan wykończeniowy zewnętrzny

4.1

Elewacja

4.2

Opaska budynku

5

Instalacje i urządzenia techniczne

5.1

Instalacja wodociągowa

5.2

Instalacja c.w.u.

5.3

Instalacja kanalizacyjna

5.4

Biały montaż i armatura

5.5

Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło

5.6

Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej

5.7

Roboty towarzyszące

5.8

Instalacja elektryczna (tablice rozdzielcze, oświetlenie, gniazda wtykowe,
instalacje siłowe, instalacje odgromowe)

5.9

Instalacja alarmowa (sygnalizacja napadu i włamania)

5.10 Instalacje strukturalne (telefoniczna, informatyczna..)
6

Iluminacja oranżerii
Iluminacja oranżerii
Razem

IV
1

Budowa budynku informacji turystycznej
Stan zerowy

1.1

Roboty ziemne

1.2

Fundamenty

1.3

Izolacje fundamentów i ścian podziemia

2

Stan surowy

2.1

Roboty murarskie i murowe

2.2

Konstrukcje z betonu zbrojonego

2.3

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

3

Stan wykończeniowy

3.1

Posadzki

3.2

Tynki i oblicowania

3.3

Okna i drzwi zewnętrzne

3.4

Okna i drzwi wewnętrzne

3.5

Roboty malarskie

4

Stan wykończeniowy zewnętrzny

4.1

Elewacja

4.2

Opaska budynku

5

Instalacje i urządzenia techniczne

5.1

Instalacja wodociągowa

5.2

Instalacja c.w.u.

5.3

Instalacja kanalizacyjna

5.4

Biały montaż i armatura

5.4

Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło

5.5

Instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej

5.7

Roboty towarzyszące

5.6

Instalacja elektryczna (tablice rozdzielcze, oświetlenie, gniazda wtykowe,
instalacje siłowe, instalacje odgromowe)

5.7

Instalacja alarmowa (sygnalizacja napadu i włamania)
Razem

V
1

Budowa budynku informacji turystycznej
Stan zerowy

1.1

Roboty ziemne

1.2

Fundamenty

1.3
2

Izolacje fundamentów i ścian podziemia
Stan surowy

2.1

Roboty murarskie i murowe

2.2

Konstrukcje z betonu zbrojonego

2.3

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

3

Stan wykończeniowy

3.1

Posadzki

3.2

Tynki i oblicowania

3.3

Okna i drzwi zewnętrzne

3.4

Okna i drzwi wewnętrzne

3.5

Roboty malarskie

4

Stan wykończeniowy zewnętrzny

4.1

Elewacja

4.2

Opaska budynku

4.3
5

Ogrodzenie panelowe wraz z bramą
Instalacje i urządzenia techniczne

5.1

Instalacja wodociągowa

5.2

Instalacje elektryczne

5.3

Instalacja alarmowa (sygnalizacja napadu i włamania)

VI

Infrastruktura techniczna

Razem
1
1.1

Drogi wewnętrzne i parking
Parking (przy budynku IT) z drogami :wjazdową wyjazdową i manewrową

1.2

Drogi wewnętrzne w parku

1.3

Teren utwardzony przy budynku gospodarczym

1.4

Odtworzenie nawierzchni

1.5
2

Docelowe oznakowanie dróg
Przyłącza wodociągowe

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montażowe

3

Przyłącza kanalizacyjne

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montażowe

4

Sieci elektroenergetyczne

4.1

Roboty ziemne

4.2

Układanie kabli

4.3

Montaż rozdzielnic

5

Oświetlenie terenu parku

5.1

Roboty ziemne

5.2

Układanie kabli

5.3

Montaż słupów oświetleniowych

5.4

Automatyka i programowanie

6
6.1
7
7.1
8
8.1

Kanalizacja kablowa i komunikacja światłowodowa międzyobiektowa
Kanalizacja kablowa i komunikacja światłowodowa międzyobiektowa
Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny
Przebudowa linii telekomunikacyjnej
Przebudowa linii telekomunikacyjnej
Razem

VII
1

Odtworzenie układu wodnego
Odbudowa stawu dużego z wyspą Marii

1.1

Roboty przygotowawcze

1.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp stawu

1.3

Konstrukcja skarp i dna stawu z uszczelnieniem i ubezpieczeniem stopy
skarpy

1.4

Konstrukcja Wyspy Marii z uszczelnieniem i ubezpieczeniem stopy skarpy

1.5

Odwodnienie stawu

2

Odbudowa stawu małego

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp stawu

2.3

Konstrukcja oporowa skarp i dna stawu, murek oporowy

2.4

Napełnienie stawu - woda z inst wodociągowej

3

Odbudowa rowu OC-K1

3.1

Roboty przygotowawcze

3.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp

3.3

Umocnienie dna i skarp rowów

3.4

Zastawka piętrząca typu Z-4-1, odwodnienie budowli

4
4.1

Odbudowa rowu OC-K1-3
Roboty przygotowawcze

4.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp

4.3

Umocnienie dna i skarp rowów

5

Rów odwadniający Łąkę Joanny

5.1

Roboty przygotowawcze

5.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp

5.3

Umocnienie dna i skarp rowów

5.4

Przepusty w osi alejek parkowych, odwodnienie budowli

5.5

Przepusty na Łące Joanny, odwodnienie budowli

6

Sieć drenarska - odwodnienie terenu łąki Joanny

6.1

Roboty przygotowawcze

6.2

Roboty ziemne

6.3

Odwodnienie łąki siecią drenarską

6.4

Wyloty drenarskie - odwodnienie budowli

6.5

Rekultywacja terenu pod zasiew trawy na łące po drenowaniu

7

Odmulenie rowu Oc-O1, naprawa przyczółków przepustu

7.1

Roboty przygotowawcze

7.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp

7.3

Umocnienie dna i skarp rowów

7.4

Naprawa przepustu,odwodnienie budowli

10

Odmulenie śladu rowu od alejki lipowej do wzgórza z Altaną Różaną

7.1

Roboty przygotowawcze

7.2

Roboty ziemne - oczyszczenie dna i skarp

7.3

Umocnienie dna i skarp rowów

7.4

Wykonanie przepustu
Razem
OGÓŁEM

ZAŁĄCZNIK NR 8

UMOWA
określająca warunki kopiowania zabytku
zawarta w dniu ..................................... w Zielonej Górze, pomiędzy Miastem Zielona Góra
–Urzędem Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 , 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-7458 , reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego,, zwanym w treści
umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
………………………………………………………………………………………. z siedzibą
w…………………………... przy ul…………………………………, zarejestrowanym w
Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w …………… pod nr …………, kapitał
zakładowy w wysokości………………, NIP…………., Regon……………… lub (imię)
…….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) ……………., prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa
handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności
gospodarczej) …………………………………… , wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej
strony, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kopii dzieła sztuki znajdującego się
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, którego szczegółowy opis stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy (zwanego dalej „dziełem sztuki”).
§2
Wykonanie kopii dzieła sztuki nastąpi na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania kopii w innych wymiarach niż oryginał (wymiar kopii musi być ustalony
przed przystąpieniem do kopiowania),
2) niekopiowania sygnatury autora oryginału, oraz nieumieszczania nazwiska kopisty na
licu (dotyczy głównie malarstwa, grafiki),
3) dokonania na kopii drobnej zmiany w stosunku do oryginału i wpisania jej po
zakończeniu kopiowania do rejestru kopii (zmiana ta powinna być ustalona z
przedstawicielem Muzeum Narodowego w Warszawie przed przystąpieniem do
kopiowania),
4) umieszczenia w miejscu bezpośrednio niewidocznym (na przykład na odwrocie) kopii
napisu wg. następującego wzoru: „Kopia [autor, szkoła, tytuł, technika, wymiary]
…............................................ ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw
…............................................ wykonana przez ................................w roku…..............”
oraz numeru rejestru kopii „Kopia nr …............./[sygn. Zbiorów]…..............”

§4
1. Kopia dzieła sztuki zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w terminie do dnia
[…].
2. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania
sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W razie
stwierdzenia w trakcie odbioru wad jakościowych uniemożliwiających przyjęcie
przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi odbioru, a strony uzgodnią zakres niezbędnych
poprawek oraz termin ich usunięcia. Za datę wykonania umowy uważa się wówczas odbiór
po poprawkach.
§5
1. Tytułem wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
…………….. zł (słownie: ……………… złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od momentu odbioru dzieła, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy nr: …………………………………………………….
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po otrzymaniu rachunku.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

§6
W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną.
W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w ciągu 30 dni od wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

…..................................................
Zamawiający

…..................................................
Wykonawca

Muzeum Narodowe w Warszawie
ZAŁĄCZNIK NR 1
(do umowy określającej warunki kopiowania zabytku)

Pełne dane o obiekcie 237636
Muzeum Narodowe w Warszawie

IDENTYFIKATOR
237636
NAZWA
Sarkofag
CECHY
pas strigilis, mandorla z pasterzem, stojące postaci, lwy
TWÓRCA (AUTOR, WYTWÓRNIA, WYDAWCA ...)
Nieznany (autor)
MIEJSCE POWSTANIA, ZNALEZIENIA ...
Rzym (państwo) (kraj wytworzenia)
DATOWANIE
III w.a.D.
WYMIARY
214x100x100
TWORZYWO
marmur
TECHNIKA
rzeźbienie
RODZAJ
sarkofag
DZIAŁ
KOLEKCJA SZTUKI ANTYCZNEJ, STAROŻYTNEGO EGIPTU I WSCHODU
AKTUALNA LOKALIZACJA
magazyn działowy
KLASYFIKACJA GUS
Sztuka
WŁAŚCICIEL
Muzeum Narodowe w Warszawie
DOKUMENTACJA WIZUALNA
CD2695/08 (zapis cyfrowy); wykonawca: Ligier Piotr; prawa majątkowe: Muzeum Narodowe w Warszawie; data
wykonania: 2011 12 29; 60 M ; 237636. f
St.24593; wykonawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
St.24599; wykonawca: Muzeum Narodowe w Warszawie
6576 (diapozytyw); wykonawca: Doliński Zbigniew; 6x8
SŁOWA KLUCZOWE
Europolgaz, dar; Kolekcja Sztuki Antycznej

