Załącznik nr 8 do SIWZ

DAM-282-4/14

UMOWA
PROJEKT
Zawarta w dniu ……………………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
pomiędzy
Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1, reprezentowanym przez
- Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Krzysztofa Orzechowskiego,
jako Zamawiającym,
a
..............................................................................................................................................,
z siedzibą w ............................................
wpisaną do rejestru/ewidencji pod numerem .............................,
reprezentowanym przez:
1)..........................................................................................................................................,
2)..........................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w ramach
projektu „Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową
części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych:
wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych”(CPV 45212300-9), zgodnie z warunkami
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
zgodnie z treścią oferty Wykonawcy oraz warunkami SIWZ.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac
określonych w § 1 ust. 1 umowy.
3. Wykonywanie przez Wykonawcę wszelkich czynności niezbędnych dla zrealizowania
umowy nastąpi transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy, w ramach
wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.
4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia, w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich
informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia.
5. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których
posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
6. Przedmiot umowy, jego zakres i wartość oraz warunki realizacji określa oferta wraz z
załącznikami, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ oraz decyzje
administracyjne i wszelka dokumentacja wymieniona w załączniku nr 1, w tym
dokumentacja projektowa.
7. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu
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współzależności wynikających z konieczności prowadzenia robót przy czynnym
użytkowaniu budynku głównego w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość
dla mieszkańców sąsiednich posesji i użytkowników przyległych ulic.
8. Wykonawca przyjmuje obowiązki związane z utrzymaniem placu budowy wraz z jego
dozorowaniem.
9. Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty przed uszkodzeniem.

§2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto
zł.....................słownie:........................,
podatek VAT zł.....................słownie:........................ ustalony na podstawie przepisów
n dzień zawarcia niniejszej umowy,
brutto
zł.....................słownie:.........................
2.
Wynagrodzenie nie ulega waloryzacji i obejmuje koszty wszystkich robót związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
§3
Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu szczegółowego
harmonogramu finansowo-rzeczowego robót.
2. Roboty zostaną zrealizowane w terminie do 15 marca 2016r.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.
4. Za datę zakończenia przyjmuje się datę spisania protokołu bezusterkowego odbioru
końcowego robót, sporządzonego po zakończeniu wszystkich robót objętych
przedmiotem umowy wraz z uporządkowaniem terenu.
§4
Okres gwarancji
Okres gwarancji dla robót budowlano-montażowych wynosi 60 miesięcy, a dla urządzeń
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia – wg. gwarancji producenta, jednak nie
krócej niż 36 miesięcy. Okresy gwarancji liczone będą od odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
§5
Harmonogram robót i terminarz wystawiania faktur
1.Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram
robót, stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
na własny koszt oceny stanu technicznego budynku remontowanego oraz budynku
sąsiadującego tj. przy ul.Radziwiłłowskiej 5, przyległego do placu budowy.
§6
Odbiór wykonanych robót
1. Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będą prawidłowo wykonane roboty
określone przedmiotem umowy lub jego etapem. Wykonawca bieżąco będzie
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prowadził dziennik budowy i dziennik montażu, które przedkładał będzie do
sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru - Inwestorowi Zastępczemu dla realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona wpisu do Dziennika o gotowości do
odbioru końcowego i odrębnym pismem powiadomi Zamawiającego i Inwestora
Zastępczego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych powoła komisję odbioru
końcowego złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i
Wykonawcy, która po sprawdzeniu wykonania robót spisze protokół z udziałem
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Jeżeli Komisja stwierdzi niepełne
wykonanie robót lub istotne usterki w ich wykonaniu, ustalony zostanie termin
ponownego odbioru. Jeżeli stwierdzone zostaną usterki nieistotne, to Zamawiający
dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia.
3. Protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury
końcowej.
§7
Rozliczenia finansowe
1. Należność za wykonane roboty regulowana będzie na podstawie faktur VAT,
wystawianych raz w miesiącu przez Wykonawcę za zrealizowane zakresy robót
stosownie do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu
robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy do 30
dni po dokonaniu odbioru końcowego.
3. Faktury częściowe i faktura końcowa będą realizowane w terminie 30 dni od daty ich
złożenia w siedzibie Inwestora Zastępczego. Integralną częścią faktury częściowej
jest protokół zaawansowania wykonanych robót, sprawdzony i podpisany przez
Inspektora Nadzoru. Integralną częścią faktury końcowej jest protokół końcowy
odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Komisję odbioru oraz rozliczenie
finansowe, sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
4. Należność za roboty wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę przekazywana
będzie na jego konto wskazane każdorazowo na fakturze.
5. Wykonawca zobowiązuje się przed złożeniem faktury doręczyć Zamawiającemu
kserokopie faktur wystawionych przez jego podwykonawców robót budowlanych oraz
ich oświadczenia, potwierdzające wykonanie wobec nich wymagalnych zobowiązań
powstałych w związku z realizacją przez nich części przedmiotu niniejszej umowy. W
przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający ma prawo
wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W przypadku
dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, z których będzie wynikać, że nie
rozliczył on wymagalnych wierzytelności przysługujących jego podwykonawcom robót
budowlanych, powstałych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury Wykonawcy w części
odpowiadającej nie rozliczonym wymagalnym wierzytelnościom, należnym jego
podwykonawcom, do czasu dokonania ich zapłaty przez Wykonawcę i
udokumentowania tego Zamawiającemu w wyżej opisany sposób.
§8
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% liczonej od wartości przedmiotu umowy, w formie
….....................................
2. Zamawiający ma prawo zaliczenia wniesionej kwoty zabezpieczenia na poczet kar
umownych lub odszkodowań należnych Zamawiającemu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń od Wykonawcy.
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4. Zamawiający zgodnie z Art. 151 Ustawy zwróci wniesione zabezpieczenie należytego
wykonania umowy Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu robót. Wykonawca
najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust.
1, przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na okres gwarancji określony w § 4 ust. 1 w wysokości 3%
wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku braku
wniesienia tego zabezpieczenia Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 tego
paragrafu lub wstrzymania płatności faktury końcowej do kwoty odpowiadającej
wysokości 3% wartości przedmiotu umowy.
§9
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonywanych robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót objętych
przedmiotem umowy przy zachowaniu warunków określonych w umowie, ze
szczególnym uwzględnieniem interesu osób trzecich.
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw oraz za
szkody spowodowane przez niego.
§ 10
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej
(określonej w załączniku nr 1),
b) przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) dostarczenie planu sytuacyjno-wysokościowego z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym,
d) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,
e) wskazanie miejsc poboru mediów (wody, energii elekt.),
f) realizacja należności Wykonawcy,
g) odebranie nie wadliwie wykonanych robót.
§ 11
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami
prawa, w terminach określonych umową.
b) Wykonanie na swój koszt zaplecza budowy.
c) Wykonanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.
d) Zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego (kierownictwo robót) nad
prowadzonymi robotami.
e) Zapewnienie całodobowego dozoru na budowie.
f) Prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy, Dziennika Montażu, a dla robót
wynikających ze zmiany zakresu robót - Książki obmiaru.
g) Utrzymywanie porządku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie stałego
sprzątania terenu przylegającego do terenu budowy, dróg wjazdowych z odpadków
(gruzu, ziemi) pozostawionych przez pojazdy Wykonawcy.
h) Realizacja warunków określających przez Zamawiającego dotyczących możliwości
zamieszczania przez Wykonawcę wszelkich informacji i reklam na elementach
ogrodzenia i innych obiektach.
i) Zdemontowanie i zabezpieczenie, przewiezienie i rozładowanie na wskazanym
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

przez Zamawiającego miejscu elementów ogrodzenia placu budowy, będących
własnością Zamawiającego.
Wytyczenie w terenie lokalizacji obiektu i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z naniesieniem uzbrojenia podziemnego oraz przekazanie jej
odpowiednim organom.
Bieżące, zgodne z zatwierdzonym harmonogramem, rozliczanie i fakturowanie
wykonanych robót.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.
Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym i sporządzanie sprawozdań.
Przekazanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowego.
Realizowanie wszystkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 12
Inwestor Zastępczy
Zamawiający udziela Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictwa do występowania na jego
rzecz i reprezentowania Zamawiającego wobec wykonawcy w zakresie objętym niniejszą
umową.
§ 13
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami stron do realizacji robót będą:
z ramienia Zamawiającego …........................
z ramienia Inwestora Zastępczego inspektor nadzoru ........................
z ramienia Wykonawcy
2. Nadzór Autorski pełnić będzie:
...................................................................
§ 14
Kary umowne
Strony ustalają, jako samoistną należność następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu
umowy do dnia faktycznego odbioru,
b) 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek,
liczonej od dnia ustalonego przez Strony do ich usunięcia do dnia faktycznego
odbioru,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,
d) limit kar umownych wynosi 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od
Zamawiającego
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej umowie, w wysokości 10
% wartości wynagrodzenia za niezrealizowana część przedmiotu umowy,
c) limit kar umownych wynosi 10% wynagrodzenia umownego.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką strony poniosą z
tytułu nienależytego wykonania umowy, przekroczy wartość należnych kar
umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do
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wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłat
bieżących za wykonane roboty i z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
§ 15
Zmiany treści umowy
1. Strony dopuszczają zmianę umowy co do:
a) zakresu robót do wykonania, to jest zmniejszenia zakresu robót z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania robót zamiennych z
jednoczesnym dopuszczeniem uzupełnieniem wynagrodzenia Wykonawcy w
razie zwiększenia kosztów poprzez wprowadzenie robót zamiennych,
b) terminów i harmonogramów realizacji robót budowlanych,
c) zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennych względem wynikających z
projektu i oferty Wykonawcy,
w przypadku gdy konieczność zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku od towarów i usług, wyłącznie w zakresie wynikającym z takiej zmiany.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną jako aneks
do umowy pod rygorem nieważności.
§ 16
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w terminie 10 dni prac
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac
przez okres dłuższy niż 10 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
d) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 2 miesięcy od upływu terminu zapłaty określonego w umowie,
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
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na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych
od niego.
d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,
e) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione, uporządkuje i protokolarnie
przekaże teren budowy Zamawiającemu.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych,
b) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane zgodnie z umową
i dokumentacją do dnia odstąpienia ,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, zamówionych do dnia odstąpienia i nie
dostarczonych na plac budowy materiałów oraz robót i usług, za które
Wykonawca będzie musiał zapłacić na podstawie zawartych umów i złożonych
zamówień do dnia odstąpienia od niniejszej umowy, o ile Wykonawca nie będzie
mógł ich wykorzystać we własnym zakresie. W takim przypadku materiały i usługi
stają się własnością Zamawiającego,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
4. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Kodeks
Cywilny.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu a także innych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
danych.
6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust 2, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
7. W przypadku zaistnienia sporu, strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu
miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
8. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez
zgody obu stron.
9. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarze dla Zamawiającego i po 1
egzemplarzu dla Wykonawcy i Inwestora Zastępczego.

Zamawiający

Wykonawca
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