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ZakIadowy

……………………Wybran? W trybie przetargu nieograniczonego na

POdstawie art. 10 ust l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieh PubIicznych,
PrOCedura

Nr
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wyb6r
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w

dniu

.. Burmistrz Dzielnicy na podstawie ww. peInomocnictwa

Prezydenta m.st. Warszawy
‑ O naStePuj印ej treSci‥

§1

PRZEDMIOT UMOW
l. Zamawiajacy zleca wykonanie remontu oSwietlenia ulicy …………………,.…..…

w Warszawie dzielnica Rembert6w.
2. Wykonawca zobowi評uje sie do‥

1) wykonania rob6t zgodnie z:
a) specyfikacj句lStOtnyCh warunk6w zam6wienia ‑ StanOWiaca zaI挙znik Nr l do

Umowy,
b) projektem wykonawczym stanowlaCym Za車znik Nr 2 do Umowy,
C)

specyfikacja

techniczna

wykonania

i

odbioru

rob6t

‑

StanOWi弼

Za番食cznik Nr 3 do Umowy,

d) oferta Wykonawcy ‑ StanOWi匂c魯Zal挙znik ur 4 do Umowy.

OraZ Warunkami wynikajacymi z przepis6w technicznych i prawa budowlanego,
Wymaganiami wynikaj包cymi z obowiazujacych PoIskich Nom przenosz弓cych

normy europejskie, eurOPejskich aprobat technicznych oraz wsp6lnych specyfikacji
technicznych;
2) przestrzegania bezpie⊂Zehstwa ludzi i mienia)
3) u乞ycia materiaI6w posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa

dopuszczenia;
4) zabezpieczenia terenu budowy przed dost?Pem OS6b trzecICh;

§2

ZAKRES ROBOT WKONAWCY I PODVVYKONAWCY
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5・ Zlecenie wykonania cz?Sci rob6t podwykonawcom nie zmienja zobowiapari

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest
Odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich za dziaねnia, Zaniechanie

dziaIania′ uChybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu,
jakby to byly dziaIania, uChybienia Iub zaniedbania jego wねsnych pracownik6w.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania usuniecia z placu budowy ka乞dego

Z PraCOWnik6w Wykonawcy lub podwykonawc6w, kt6rzy przez swoje zachowania
lub jako§e wykonanej pracy dadza pow6d do uzasadnionych skarg.
6.

Ka乞dy

projekt

umowy

i

umowa

o

podwykonawstwo

musi

zawieraC

w

SZCZeg6lnosti postanowienia dotycz弓ce:

1 ) firmy podwykonawcy;
2) zakresu rob6t przewidzianego do wykonania;
3) termin6w realizacji′ PrZy CZym ZaStrZega Si?, Ze termin ten nie moZe wykraczac
POZa termin okreSIony w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;
4) wynagrodzenia′ PrZy CZym ZaStrZega Si?′ ie wynagrodzenie to nie moZe byc

WyZsze niZ wynikajace z kosztorysu Wykonawcy na zakres rob6t przewidziany
dla podwykonawcy;
5) terminu zapIaty wynagrodzenia podwykonawcy′ PrZy CZym ZaStrZega Sie, Ze

temin ten nie mode byC dfuZszy niZ 30 dni od dnia dor?CZenia Wykonawcy′

POdwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
POtWierdz壇CyCh

wykonanie

zleconej

podwykonawcy

lub

daIszemu

POdwykonawcy dostawy, uSIugi lub roboty budowlanej;
6) zawieranie um6w na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, Ze
SZCZeg61nym uwzgl?dnieniem zapis6w warunkujacy podpisanie tych um6w od

ich akceptacji l ZgOdy Wykonawcy;
7) rozwi雀zania umowy z podwykonawcQ W PrZyPadku rozwiazania niniejszej

umowy z Wykonawc雀・

7. Postanowienia niniejszego paragrafu maja zastosowanie do wszystkich zmian

um6w o podwykonawstwo oraz zmian ich projekt6w, a Wykonawca ponosi
OdpowiedzialnoSC za ich stosowanie przez podwykonawc6w przy zawieraniu
um6w z dalszymi podwykonawcami・ Zamawiajacy nie ponosi odpowiedziaInoSci

Za ZaWarCie umowy z podwykonawca z naruszeniem postanowieh okreSlonych w

niniejszym paragrafie zaS skutki z tego wyhikajace beda obciaZaly Wykonawce.
§3
KLAUZULA SPOLECZNA

l. Zamawiaiqcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
POdstawie umowy o prac? W rOZumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974・ ‑ Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., POZ. 917 z p6in zm.) daleT k.p.′ OS6b
Wykonujacych wskazane poni乞ei czynnoSci w trakcie realizacji zam6wienia:

1 ) elektromonter6w z czego jeden b?dzie pe書niまfunkcj? brygadzisty; WSkazane
OSOby maJ魯POSiada〔 Swiadectwo kwaliflkacyjne gr. 1 kategorii E, W tym OSOba

Z uPraWnieniami do pomiar6w.

2. W trakcie realizacji zam(twienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
CZynnOSci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoSnie spelniania przez Wykonawce
[ub podwykonawc? WymOgu Zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

Wykonuiacych wskazane w ust. 1 czynnosti. Zamawiajacy uprawniony jest w
SZCZeg6lnoSci do:
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2. Materia書y′ O kt6rych mowa w ust. 1′ POWimy odpowiadaC: WymOgOm WyrOb6w

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 1ipca 1994 r. Prawo budowlane, Wymaganiom specyfikacji technicznych
Wykonania i odbioru rob6t, CO do jakoSci.

3. Na kaZde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaC w stosunku
do wskazanych materia書6w‥ Certyfikat zgodnoSci PoIskich Norm przenoszacych

normy europejskie, eurOPejskie aprobaty techniczne, WSP6lne specyfikacje
techniczne, itp.
4・ Wykonawca zobowi句zuje sle do:

1) protokolamego przejecia terenu, na kt6rym beda prowadzone prace;
2) prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadaj脅cej w宣aSciwe uprawnienia;

3) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP;
4) po zako丘czeniu prac, uPOrZadkowania terenu budowy oraz zlikwidowania

ZaPlecza prac w terminie przewidzianym do wykonania robCit;
5)

przerwania

rob6t

i

zabezpieczenie

terenu

prac

na

ka乞de

Zadahie

Zama wiaj acego;
6) zabezpieczenia we wねsnym zakresie odpowiednich warunk6w socjalnych dla

PraCOWnik6w zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy;
7) zapewnienia na wIasny koszt dostepu do energii elektrycznej na potrzeby
PrOWadzenia rob6t;
8)

ponoszenia

pehej

odpowiedzialnoSci

za

jako§e,

terminowoSC

oraz

bezpieczedstwo rob6t wykonywanych przez podwykonawc6w;
9) zgIaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikaj糾ych i ulegajacych
Zakryciu.

Nle

Zg王oszenie

tych

rob6t

inspektorowi

daje

podstawe

Zamawiajacemu do Zadania odkrycia rob6t i przywr6cenia stanu

POPrZedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
5・

Wykonawca

ponosi

peIna

odpowiedzialnoSC

za

szkody

powstaIe

przy

Wykonaniu lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy jak r6wnie乞
Za SZkody powstale na placu budowy・
6. Wykon千VYCa ZObowi魯Zany jest niezwiocznie (natychmiast) zawiadomiC
ZamawlaJ包CegO O uSZkodzeniu i szkodach, O kt6rych mowa w ust. 1 i usun函e

na koszt wfasny.

§5

OBOWI4ZKI ZAMAWIAJ4CEGO
Obowiazkiem Zamawiaj今CegO jest wsp6IdziaIanie w celu wykonahia przedmiotu
Zam6wienia speIniajacego ceIe okre針one w Umowie oraz zaplata wynagrodzenia

ZgOdnie z ustaleniami niniejszej Umowy.
§6

TERMINY REALIZACJI
l. Termin rozpoczecia prac: Od dnia podpisania Umowy
2. Termin zako血zenia prac‥ 11・12・2020

Zakoficzenie prac oznacza wykonanie caIego przedmiotu zam6wienia potwierdzone
koIicowym protokoIem odbioru rob6t.
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Umowy,

ZObowiazany

usuni?Cia

jest

usterek

w

do

realizacji

terminie

poprawek

wyznaczonym

i/lub
przez

Zamawiaj挙ego. Koszty poprawek, uZuPeinieri i usuni?Cia usterek, POkrywa w
Calosti Wykonawca′ niezaleZnie od kar umownych.
10. Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia na pi§mie Zamawiajacemu o usunieciu

Wad oraz o gotowoSci do odbioru. Postanowienia ust. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 stosuje si?

Odpowiednio.
11. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaねC sie bedzie dat? ZgIoszenia przez
Wykonawce gotowo§ci do odbioru rob6t zgodnie z ust. 2 lub lO potwierdzone przez

inspektora nadzoru′ PO kt6rym zostal podpisany protok6I odbioru kohcowego bez

uwag i zastrzeieh.
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WNAGRODZENIE I FORMA PLATNOScI
L Wynagrodzenie za wykonanie caIego przedmiotu zam6wienia okresta sie rycza書tem

na kwote brutto

………………… ZI w tym obowi今zujaca stawka podatku VAT

(Slownie:

ZgOdnie z oferta Wykonawcy′ kt6ra stanowi zaIacznik nr 4 do Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaItowe′

O kt6rym mowa w usし1′ jeSt tO niezmieme

WynagrOdzenie Wykonawcy, Obejmujace wszystkie Swiadczenia konieczne do
terminowego wykonania przedmio山Umowy zgodnego ze specyfikacjq techniczn魯
Wykonania i odbioru rob6t, PrOjektami wykonawczymi, Umow年, PrZePisami

techniczno‑ budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca

przy

tak

przyj?tym

Wynagrodzeniu

nie

moie

2adaC

jego

POdwyあzenia nawet gdyby okazaIo si? POdczas realizacji, Ze dla wykonania
PrZedmiotu

Umowy

i

osiagniecia

ce16w

w

niej

okre針onych

sa

konieczne

do

Wykonania roboty podstawowe, tymCZaSOWe i prace towarzyszace, kt6re nie
Wynikaj句wyrainie z opisu rob6t i imych postanowieIi umownych.
3‑

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwi卑Zane Z realizacj雀
Umowy′ rObocizny′ materiaI6w i sprz?tu′紅Odk6w transportu technoIogicznego

niezbednego do wykonania przedmiotu Umowy ( miedzy imymi koszty
utrzymania =ikwidacji placu budowy, Zu乞ycia wody i energii elektrycznej,

SPOrZadzenia dokumentacji powykonawczej, ZWarki na odpady z rozbi6rki wraz z
ewentualnymi kosztami ich utylizacji, utrudnieh z tytuIu prowadzenia rob6t w
PaSie drogowym′ WynagrOdzenia kierownika rob6t oraz nadzoru autorskiego a

tak乞e koszty rob6t, kt6re wynikaj雀z wiedzy technicznej oraz postanowieri Umowy

W Celu prawldtowego wykonania i przekazania przedmiotu Umowy do
eksploa亡aci王・
4. Rozliczenie nastapi faktura ko丘eowa i nie przekroczy kwoty okresIonej w ust工

5. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawc? b?dzie bezusterkowy protok6う

Odbioru rob6t podpisany przez obie strony.
6. P[atnoSC faktury nastapi po dostarczeniu dowodu zapIaty przez generalnego
Wykonawc?

jako

zamawiajacego

wobec

podwykonawcy

i

POdwykonawc6w faktur za roboty wykonane przez podwykonawc6w.

daIszych
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4. Bieg terminu gwarancji i r?kpjmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze
kohcowym potwierdzajacym bezusterkowe wykonanie zam6wienia.
5. Zamawiajacy moie dochodzi〔 roszczeh z tytulu gwarancji i rekojmi takde po
term王nach okreSlonych w ust. 2 i 3, je2eli reklamowaI wad? PrZed upIywem tego

terminu.
6. Zamawiajacy mo乞e wykonywaC uprawnienia z tytuIu r?kojmi za wady fizyczne
PrZedmiotu Umowy niezaleinie od uprawnie宣i wynikajacych z gwarancJl.
7.

O

wykryciu

wady

Zamawiaj雀cy

jest

obowi毎zany

zawiadomiC

na

piSmie

Wykonawc? W terminie 30 dni od daty jej ujawnienia・

8. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie
r?kojmi i gwarancJI W WyZnaCZOnyCh terminach, Zamawiaj句cy ma prawo zleciC

usuni?Cie wad imemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, kt6ry zobowi匂zuje sie do

uregulowania naleZnosti w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
9.

Istnienie

wady

powimo

by〔

stwierdzone

protokolamie

z

wyznaczeniem

przez

Zamawiaj雀cego terminu na usuniecie wad.

10. Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
11. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedIuieniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
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KARY UMOWNE
工

W razie nie wykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu Umowy w

ustalonym termlnle, Obowi包zuj年c魯form雀odszkodowania uzgodniona miedzy

StrOnami beda kary umowne.
2. Wykonawca zapねci Zamawiajacemu kary umowne w nast印ujacych przypadkach:
1)

za

niewykonanie

przedmiotu

Umowy

w

terminie,

W

WySOko§ci

O,1%

WynagrOdzenia umownego brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 za kaZdy rozpoczety

dzieh op6ねlenla;

2) za nieterminowe usuni?Cie stwierdzonych w okresie gwarancji i r?kojmi wad i
usterek

w

wysokoSci

O′2

%

wynagrodzenia

umownego

brutto

za

kaZdy

rozpocz尊y dzie宣子op6Znienia liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad i

usterek;

3) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleZnego

POdwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoSci O,2 % caIkowitej
WartO§ci wynagrodzenia brutto umownego okreilonego w § 9 ust. 1 za ka乞dy

rozpocz〆y dzieh op6乞nienia;

4) nieprzedIoienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoSci
3

%

ca王kowitej wartoSci wynagrodzenia bru壮O umOWnegO OkreSIonego

W§9us亡.工.

5) nieprzedlodenia po§wiadczonej za zgodnoSC z orygina書em kopii umowy o
POdwykonawstwo

lub

jej

zmiany

w

wysokosci

3

%

ca嘉kowitej

wartoSci

WynagrOdzenia brutto umownego okresIonego w § 9 ust. 1.

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapIaty w
WySOkoSci

3

%

ca宣kowitej

wartoSci

wynagrodzenia

brutto

umownego

OkreSIonego w § 9 ust. 1.
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3. W zakresie wartoSci zam6wienia:
a) ograniczenia Srodk6w budidowych przeznaczonych na realizacje zam6wienia;
b) w razie koniecznoSci podj?Cia dzia書ah zmierzaj雀cych do ograniczenia skutk6w

Zdarzenia losowego wywoIanego przez czymiki zewn?trZne′ kt6rego nie moina
byto przewidzieC z pewno§cia, SZCZeg6lnie zagraZajace bezpoSrednio Zyciu lub

Zdrowiu ludzi lub groZace powstaniem szkody niewsp6Imiemie wi?ksz匂ni乞
SPOWOdowana dziaIaniem lub zaniechaniem naruszaj雀cym dyscyplin? Srodk6w

Publicznych
C) w przypadku koniecznosti usuni?Cia bねd6w w dokumentacji, WPrOWadzenia

Zmian w dokumentacji.
d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych nieob函ych zam6wieniem
POdstawowym niezbednych do jego prawid宣owego wykonania, niemo捉wych

WCZeSniej do przewidzenia,

e) w przypadku wystapienia rob6t zamiemych z powodu: uZaSadnionych zmian

PrOPOnOWanyCh przez ZamawlaJaCegO lub Wykonawce w zakresie sposobu
Wykonania

przedmiotu

Zamawiajacego,

Umowy,

jeieli

zmiany

te

sa

aktualizacji materiatow/urz雀dzeri′

korzys血e

dla

kt6rych uZycle

PrZeWidziano przy realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na zmiane
technoIogiczna; ZaPrZeStania produkcji materiafow/urz句dzeri, kt6rych u乞ycie

PrZeWidziano przy realizacji przedmio血Umowy; Zmiany przepis6w prawa

budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Dopuszczalne sa roboty

Zamieme w zakresie materiaI6w na materiaIy speIniajace parametry techniczne
lub o wyおzych parametrach hiZ okreSlone w szczeg6towym opisie przedmiotu

zam6wienia.
4. W zakresie zmiany os6b wymienionych w § 10 niniejszej Umowy, PrZy CZym W

Odniesieniu do os6b ze strony Wykonawcy, maja bye to osoby posiadajace co
najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe.
5・ Jeieli Wykonawca uzna konieczno§C wprowadzenia zmian do Umowy, O kt6rych
mowa

w

ust・

2

zobowiazany

jest

do

przekazania

Zamawiajacemu

wniosku

dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoSci
StanOWi句cych podstawe do Zadania taki匂Zmiany oraz ich udokumentowania

6. Wniosek, O kt6rym mowa w ust. 5 powinien zostaC przekazany niezwIocznie od
dnia′ W kt6rym Wykonawca dowiedzlaI sie, lub powinien dowiedzieC sie o danym

zdarzeniu lub okolicznostiach. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz
Z

Wnioskiem′

WSZelkich

innych

dokument6w

wymaganych

Umow句′

W

tym

PrOPOZyCji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSIone w Umowie i
informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, O kt6rym mowa w ust. 5
WraZ Z irlformacjami i dokumentem uzasadni牛jacymi Zadanie zmiany Umowy,
Zamawlajacy zobowi今Zany jest do pisemnego ustosunkowania si? do zgIoszonego

Zadania zmiany Umowy, i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
Zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.
8. Strony dopuszczaja mo分iwoS〔 zmiany os6b wymienionych w § 10 niniejszej

Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu.
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8. Zamawiaj雀cy oSwiadcza, Ze posiada status duZego przedsiebiorcy w rozumieniu

art・ 4c Ustawy o przeciwdziaIaniu nadmiernemu op6inianiu w transakcjach

handlowych (Dz.U・ Z 2019 r. poz.118 z p6乞・Zm).
9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umow匂maja zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego・
10. Ewentualne spory wynik書e w trakcie realizacji Umowy, b?d弓rozstrzygane w

Pierwszej kolejnoSci polubownie′ na ZaSadzie porozumienia Stron・ W przypadku
braku takiego porozumienia spome kwestie rozstrzygane beda przez s今d wまasciwy

dIa siedziby Zamawiajacego.
11. Umow? nlnleJSZ年SPOrZ匂dzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzachらednym dla

ZAMAWI AJACY:

