Załącznik nr 6 do SWZ
UMOWA NR …………….
- WZÓR zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Bytomiu pomiędzy:
Gminą Bytom ul. Parkowa 2 NIP 626-298-85-82, REGON 276255269,
Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej nr 16 z siedzibą w Bytomiu przy ul. M. Rataja 3, zwanym
dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:
Krystyna Matejczyk – Dyrektor
a
…………... z siedzibą ……………, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr ……/ wpisanym do CEIDG, NIP: ……….., REGON: …………...….. zwanym dalej
„WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania zamówienie
polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu
zgodnie z ofertą z dnia………………2021r. złożoną przez Wykonawcę.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać:




prace rozbiórkowe z utylizacją odpadów,
prace murarsko-tynkarskie z obróbką otworów,
wymianę drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych o klasie przeciwpożarowej EI60 –
1 sztuki,
 wymianę okien o szerokości 1860 mm x wysokość 2170 mm – 15 sztuk,
 sala 20 - 3 szt.
 sala 26 - 3 szt.
 sala 25 - 3 szt.
 aula 35 - 5 szt.
 gabinet Higienistki - 1 szt.
 wymianę okien o szerokości 1900 mm x wysokość 1700 mm – 15 sztuk,
 biblioteka - 3 szt.
 sala 27 - 4 szt.
 portier - 1 szt.
 pomieszczenie socjalne sprzątaczek - 1 szt. mleczne szyby w większej części
 intendentka - 1 szt.
 warsztat - 3 szt. całe szyby mleczne
 warsztat II – 1 szt.
 schody – 1 szt. całe szyby mleczne













wymianę okien o szerokości 2000 mm x wysokość 1700 mm – 2 sztuki,
 kuchnia – 2 szt. mleczne szyby w większej części, możliwość zamontowania wiatraka w
późniejszym czasie bez utraty gwarancji
wymianę okien o szerokości 1500 mm x wysokość 1700 mm – 1 sztuka,
 biblioteka 1 szt.
wymianę okien o szerokości 1000 mm x wysokość 1400 mm – 1 sztuka,
 WC – 1szt. całe szyby mleczne,
wymianę okien o szerokości 1400 mm x wysokość 1700 mm – 2 sztuki,
 kotłownia – 2 szt. szyby antywłamaniowe i całe szyby mleczne
wymianę okien o szerokości 600 mm x wysokość 400 mm – 2 sztuki,
 piwnica – 1 szt. szyba mleczna
wymianę okien (słupek stały) o szerokości 1400 mm x wysokość 1700 mm – 1 sztuka,
szyby mleczne
wymianę okien o szerokości 2200 mm x wysokość 2300 mm – 1 sztuka,
 strych – 1 szt.
wymianę okien o szerokości 1200 mm x wysokość 1300 mm – 1 sztuka,
 strych – 1 szt.
wymianę okien o szerokości 2500 mm x wysokość 1300 mm – 4 sztuki,
 strych – 4 szt.
wymianę okien na poddaszu połaciowych (półkole) o szerokości 2200 mm x wysokość 600
mm – 4 sztuki,



wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 5 sztuk,



wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 350 mm x 530 mm – 1 sztuka.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie ze SWZ wraz z załącznikami
(w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia) oraz niniejszą umową. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu w/w dokumentów oraz znana mu jest ich treść.
4. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości oraz
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy,
jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zgodne
z prawem i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

niniejszej

umowy

zgodnie

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),
a także zgodnie ze sztuką budowlaną,
2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ),
3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.).

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 84 dni od
dnia zawarcia umowy tj. do dnia……………….

2.

Przekazanie kolejnych pomieszczeń w których będą wykonywane roboty będzie następowało po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym co konieczne jest ze względu na specyfikę miejsca
(trwający rok szkolny).
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§3

1.

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy są:
1) ……………………………………….., tel .……………..……………, e-mail: ………………………..
2) ……………………………………….., tel .……………..……………, e-mail: ………………………..

2.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego, są:
1) ……………………………………….., tel .……………..……………, e-mail: ………………………..
2) ……………………………………….., tel .……………..……………, e-mail: ………………………..

3.

Zmiana osób wskazanych w ust.2 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej
stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony. Strony dopuszczają, iż dokonanie tej zmiany może odbyć
się w formie zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną

4.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością, zgodnie z SWZ
z załącznikami, OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuką
budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności.
2. Zamawiający zobowiązany jest:
1) udostępnić Wykonawcy teren Robót,
2) do protokolarnego odbioru Robót,
3) do zapłaty umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1)

przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,

2)

usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami lub
zaniechaniami ich wykonania,

3)

oczyszczać na bieżąco pomieszczenia i teren zanieczyszczone podczas robót związanych z
realizacją przedmiotu umowy,

4)

uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,

5)

koordynować prace realizowane przez podwykonawców,

6)

przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska i niezwłocznie informować
o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko;

7)

prawidłowo zabezpieczyć teren robót;

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wpis do rejestru BDO.
5. Wykonawca jest zobowiązany do unieszkodliwiania lub zagospodarowania materiałów
z rozbiórek (odpadów) oraz do rozliczenia się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez
przekazanie do faktury końcowej kopii karty przekazania odpadów tzw. KPO.
6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) jest wytwórcą
i posiadaczem w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób zapewniający poszanowanie środowiska
naturalnego.
7. Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art. 10 ustawy Prawo budowlane
i, PFU, co do jakości. Użyte materiały muszą posiadać deklaracje zgodności z Polską
Normą, aprobaty techniczne lub europejskie aprobaty techniczne lub certyfikaty wydane przez
uprawnione jednostki.
8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów certyfikaty zgodności zgodnie z obowiązującymi normami.
9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy
na terenie robót.
10. Badania, o których mowa w ust. 9 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli
Zamawiający zażąda badań to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
Prace te obejmują czynności związane z demontażem, montażem i obróbką stolarki okiennej oraz
innymi niezbędnymi działaniami podejmowanymi przy realizacji zadania.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 11
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

b)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a)

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł
w całym okresie trwania umowy tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub
kontynuację polisy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy lub
innego dokumentu poświadczającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia, a także do
okazywania ww. dokumentu na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
16. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonywaniu
przedmiotu umowy zobowiązani są do noszenia oznakowanych ubrań roboczych, celem
umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy, którą reprezentują.
ODBIÓR ROBÓT
§5
1. Po wykonaniu całości zamówienia zostanie dokonany końcowy odbiór robót. Zamawiający
rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o zakończeniu przez Wykonawcę całości robót i gotowości do odbioru
końcowego. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego, zawierający
wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynności odbioru, w szczególności prawidłowość i
kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, jego zgodność z Opisem Przedmiotu
Zamówienia lub stwierdzone wady i usterki wraz z terminem wyznaczonym na ich usunięcie.
Jeżeli roboty były wykonywane przy udziale podwykonawcy to jest on zobowiązany do
uczestnictwa w czynnościach odbiorowych i podpisania protokołu odbioru robót.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych wykonanych prac.
Każdorazowo z wykonania odbioru częściowego zostanie spisany protokół potwierdzający
prawidłowość wykonanych robót.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia :
1) może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli wady te nadają się do
usunięcia, a w wypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie postąpić zgodnie z ust. 4
i naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 umowy,
2) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wady te nie nadają się do
usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy lub
obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonawstwo zastępcze).
5. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad ujawnionych
bądź powstałych w okresie gwarancji i rękojmi i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy
z tego tytułu.
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§6
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie.
(jeżeli dotyczy: za wyjątkiem niżej wymienionych podwykonawców, zaakceptowanych przez
Zamawiającego:

1) ……………………………………… w zakresie …………….……..…..………..……………………,
2) ……………………………………… w zakresie …………………………………..………................,).
2. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Przed wprowadzeniem podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu celem akceptacji:
1) projektów umów o podwykonawstwo,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich
zmian w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.
4. W terminie do 7 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 3. Zamawiający może
zgłosić zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca dopuścili się czynów, o których mowa w art. 109

ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p;

2) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia faktury lub rachunku;

3) ceny zaoferowane przez podwykonawcę będą przewyższać cenę zaoferowaną przez

Wykonawcę.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się
za akceptację projektu umowy, umowy lub jej zmiany.
6. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie ………… zł netto + ……. % podatku VAT, tj. ……… zł brutto (słownie: …………………………………).
2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury
VAT końcowej wystawionej po całkowitym zakończeniu prac; podstawą wystawienia faktury
końcowej jest podpisany przez obie strony protokół końcowy odbioru wykonanych prac.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty na podstawie faktur VAT częściowych, wystawianych
nie częściej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż ich łączna wartość nie może opiewać na kwotę
wyższą niż równowartość 80 % wartości wskazanej w ust. 1., Faktury częściowe mogą dotyczyć
wyłącznie etapów prac zakończonych; podstawą wystawienia faktur częściowych jest podpisany
przez obie strony protokół odbioru wykonanych prac (czynności).
4. Kwota wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy zostanie potrącona z wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą (zapłata wynagrodzenia), będzie następować przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.:
1)

protokołu odbioru robót,

2)

faktury (wraz z kopią karty przekazania odpadów),

3)

oświadczenia, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców,
lub

4)

oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał w terminie od Wykonawcy
wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót,
lub

5)

oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia
należnego mu za wykonane roboty i numerze rachunku bankowego, na które należy
przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktura winna być wystawiona na: GMINA BYTOM ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82 REGON
276255269, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Rataja 3, 41-902 Bytom i zawierać wskazanie umowy,
której dotyczy (np. nr i datę umowy).
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm).
9. Wykonawca oświadcza, że rachunki bankowe wskazane w fakturach dokumentujących wykonanie
przedmiotu umowy będą wykazane na tzw. „białej liście podatników” i są do nich założone
rachunki VAT. Zamawiający oświadcza, że nie będzie ponosił kosztów związanych z opóźnieniami
w regulowaniu płatności, w sytuacji gdy rachunki bankowe wskazane w fakturach nie będą
figurować w wykazie, o którym mowa powyżej.
10. Wykonawca
oświadcza,
że
właściwy
dla
Niego
jest
następujący
Skarbowy: …………………………………………………………………………………………………………..…………..

Urząd

11. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
§8
1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego
odpowiednio oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania
wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW
§9
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY
§ 10
1.

W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
opracowanie dokumentacji technicznej a także projektu jej zmiany w terminie
poprzedzającym wykonywanie części zamówienia przez podwykonawcę, uwzględniającym
termin na zgłoszenie zastrzeżeń,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości

umowy.

3.

Wyłączenie określone w ust. 2 nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
UMOWA O PODWYKONAWSTWO
§ 11

1.

Strony umowy postanawiają, iż umowy o podwykonawstwo nie będą sprzeczne z treścią
niniejszej umowy i będą określać co najmniej:
1) zakres powierzonych podwykonawcy czynności (części przedmiotu umowy),
2) nie dłuższy niż 30 dniowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy liczony od dnia
doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
3) wynagrodzenie za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż kwota ta
nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, chyba że
Zamawiający wyrazi zgodę na inne regulacje,
4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż termin ten nie
może przekraczać terminów wykonania robót ustalonych w § 2 umowy, chyba że
Zamawiający wyrazi zgodę na inne regulacje.

2.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych i odebranych przez podwykonawców.
Brak zawarcia w projektach umów oraz w umowach powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub opracowanie dokumentacji
technicznej lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia. Niezgłoszenie w
formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w wyżej wymienionym terminie
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4.

Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub opracowanie dokumentacji
technicznej lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia. Niezgłoszenie w

formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w wyżej wymienionym terminie uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
5.

W przypadku gdy w umowie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany terminu wynagrodzenia oraz przedłożyć
Zamawiającemu poprawioną umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wyżej
wymienionej informacji.
WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
§ 12

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z
tytułu wykonanych przez niego robót, wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia, o
którym mowa w §7 ust. 5 pkt 4, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez należnych odsetek za zwłokę,
do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za
wykonane roboty i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie
oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 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, jeżeli podwykonawca wykaże

zasadność takiej zapłaty;

5. Kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości robót
wynikającej z danego zlecenia. Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie umów zaakceptowanych
przez Zamawiającego, których przedmiotem są roboty budowlane lub opracowanie dokumentacji
technicznej i przedłożonych Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub po
przedłożeniu Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.

DALSI PODWYKONAWCY
§ 13
1.

Zapisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

2.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o której
mowa w § 10 umowy - zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z projektem umowy.

KOPIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO
§ 14
1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo
a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.
2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo lub
do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od jej przedłożenia.
3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi oraz ich zmian.
4. Kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez przedkładającego, tj. odpowiednio przez: Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
KARY UMOWNE
§ 15
1. Strony ustalają, że podstawą naliczenia kar umownych jest kwota wskazana w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.
2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących wypadkach
i wysokościach:
1)

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2)

w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

3)

w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie
wyraził zgody - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

4)

w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o którym mowa w § 4 ust. 15 lub nie
przedłożenia dowodu uiszczenia składki (raty) ubezpieczeniowej w wysokości 300,00 zł za
każdy dzień zwłoki;

5)

w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wartości robót
wynikających ze zlecenia za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności faktury
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6)

w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

7)

w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

8)

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wartości
określonej w § 7 ust. 1,

9)

z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, wskazane w § 4 ust. 11 w wysokości 0,5% wartości określonej w § 7 ust. 1 - za
każdy stwierdzony przypadek;

10) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na stosunku pracy traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 12 czynności.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia
odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej
do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej
do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej
części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.
5. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary
mowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
6. Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 %
wartości określonej w § 7ust. 1.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty objęte niniejszą umową oraz
zastosowane materiały użyte do ich realizacji ………………… miesięcznej gwarancji i rękojmi,
liczonej od dnia końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem końcowym.
2. Przy podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 KC, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad wykonanej roboty Wykonawca jest
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, w terminie określonym w dokumencie
gwarancyjnym.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym Zamawiającego terminie,
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy
i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania
umowy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.
5. Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.

6. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia dokonuje odbioru
pogwarancyjnego.
7. Do odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
ZMIANA UMOWY
§ 17
1.

Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności.

2.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia:
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień
umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których
mowa w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma
na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust.1 ustawy p.z.p.
3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług
lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa –usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu
podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna
wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje

ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3.

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż
10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego
charakteru umowy.

4.

W przypadkach, o których mowa w ust.2, Zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

5.

Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen,
dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną
wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

6.

Dokonanie zmiany umowy w zakresie j/w wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie.

7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 18

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o 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) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego dalszą realizację umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje

mimo wezwania Zamawiającego,

4) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa

dłużej niż 3 dni,

5) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru i

wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne w szczególności, gdy wykonuje roboty
z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

6) gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im
wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej wypłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej w §7 ust.1,

7) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w §7

ust.1,

8) w przypadkach określonych w §5 ust. 3 pkt 2 .

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w pkt 2-8 powyżej, może nastąpić w terminie
7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu ww. okoliczności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przerwać roboty i
dokonać w terminie 14 dni inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego.
Jeżeli w w/w terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
PODPISY
WYKONAWCA:

Załączniki:
Załącznik nr 1 – dokument gwarancyjny,
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy,
Załącznik nr 3 – oświadczenie podwykonawcy,
Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
Załącznik nr 5 – formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy ……
Bytom, dnia …………………..
DOKUMENT GWARANCYJNY
na wykonane roboty i zastosowane do ich wykonania materiały, dla realizacji umowy
nr……………………………….., zawartej dnia ……………………….. pomiędzy:
Zamawiającym:
Gminą Bytom ul. Parkowa 2 NIP 626-298-85-82, REGON 276255269,
Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej nr 16 z siedzibą w Bytomiu przy ul. M.Rataja 3, zwanym
dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:
………………………………………… – Dyrektor
a
Wykonawcą / Gwarantem:
…………... z siedzibą ……………, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr ……/ wpisanym do CEIDG, NIP: ……….., REGON: …………...….. zwanym dalej
„WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….
dotyczy: „Wymiany stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii
Konopnickiej w Bytomiu”

1. Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2. Niniejsza gwarancja obejmuje wady zabudowanego materiału oraz wadliwe wykonanie robót
budowlanych w szczególności:
1) Wymiany stolarki okiennej,
2) Wymiany drzwi przeciwpożarowych,

3. Gwarancja obejmuje przypadki, gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nastąpią
widoczne uszkodzenia, między innymi:
1)

profile okienne, w tym ich trwałość i kolorystykę,

2)

połączenia konstrukcyjne,

3)

okucia,

4)

wady, które powstały w trakcie produkcji lub wynikają z wad materiału.

4. Niniejsza gwarancja obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru
końcowego tkwiły w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe lub
ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Gwarant odpowiada za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

6. Okres gwarancji wynosi ………………….. miesięcy od dnia końcowego odbioru robót i kończy się
w dniu……………….…….
7. Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Zamawiający, Gmina Bytom i/lub inna jednostka
przez nią wskazana.
8. O wystąpieniu wad Uprawniony powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7dni od
ujawnienia wady podając jej rodzaj oraz wyznaczając odpowiedni termin jej usunięcia.
9. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub stwarzają
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia środowiska lub
wystąpienia znacznej szkody Uprawnionego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie
zabezpieczyć miejsce powstania wady oraz przystąpić do jej usunięcia w najwcześniejszym
możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia.
10. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i usunięciem wad obciążają Wykonawcę.
11. W przypadku nie usunięcia wad Wykonawca upoważnia Uprawnionego do usunięcia wad na koszt
Wykonawcy i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie na okres
gwarancji i rękojmi lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonanie
zastępcze).
12. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru z
usunięcia wad.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwania wad.
14. W przypadku usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin
gwarancji na część w której wada została usunięta biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.
15. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
nie można było korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.
16. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek siły wyższej, normalnego zużycia
przedmiotu objętego gwarancją, szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności na skutek
użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji.
17. Wszelką korespondencję związaną z roszczeniami z niniejszej gwarancji należy kierować na adres
Wykonawcy: ………………………………………………………………………… .
18. O zmianach danych adresowych Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego nie
później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub
prawne przedmiotu zamówienia.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.
Niniejszy dokument gwarancyjny podpisali w dniu ………………..………
Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….
Przyjmujący gwarancję upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………..…

Załącznik nr 2 do umowy ……………..
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

……………………………………………………………………….
(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Wykonawcy)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Dotyczy:…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót ………………….…………………………………………………………………….
(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:………..………………………………………………………………………………..
(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do umowy …………………..
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Podwykonawcy)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Dotyczy:…………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót………………………………………………………………………………………...
(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:…………………………………………………………………………………………
(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu w/w robót i nie wnoszę
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

Podpis i pieczątka Podwykonawcy

Załącznik nr 4 do umowy …………..
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu, ul. Rataja 3; 41-905 Bytom
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu
Inspektor IOD: Inspektor IOD UM Bytom ul. Smolenia 35
mail: iod_@um.bytom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w
przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w
celu związanym z realizacją zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych, dalej „Ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Pani:
a. w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c. na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższa klauzulą….............................................................
______________________________________________________________________________________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c
RODO.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony

