
 

 

 
    

   Gmina  

Znak: IR.271.5.2020.IZ    Iwonicz-Zdrój 

     

  UMOWA IR/272/…/2020/IZ 
 

zawarta w Iwoniczu-Zdroju  w dniu …………………. r. pomiędzy  Gminą Iwonicz-Zdrój, zwaną  

dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1.  Pana Witolda Kocaja  -  Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

 

przy kontrasygnacie  

 

2.  Pani Marii Rajchel  - Skarbnika Gminy  

a 

……………………………………….z siedzibą ……………………………, posiadającą REGON: 
………………………..,   NIP: ………………………….,   reprezentowaną   przez    
 

Pana ………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego”, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Budowa i przebudowa dróg  na terenie Gminy 

Iwonicz-Zdrój Etap I”, na które składają się zadania: 

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  4015 w m. Iwonicz. 

Zadanie 2. Budowa drogi wewnętrznej (dojazdu do posesji) w .m. Iwonicz. 

Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5465 w m. Iwonicz. 

Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  571 w m. Iwonicz. 

      Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid.  950 w m. Lubatówka. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja techniczna,  

specyfikacja techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiary oraz oferta 

przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

4. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy 

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót uregulowane są w § 2 ust. 4  niniejszej umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 

okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  
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8. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest sposób i warunki dostępu do terenu budowy, a także, że 

zbadał dokumentację techniczną, zakres robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, teren budowy oraz jego otoczenie, jak również, że zapoznał się z dostępną dokumentacją 

urządzeń oraz ich lokalizacją na planach oraz że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o 

nich. Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do jakości i kompletności otrzymanej dokumentacji, 

która jego zdaniem pozwala na wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie zakładanego przez nią 

rezultatu. Wykonawca oświadcza, że posiada technologię pozwalającą wykonać przedmiot umowy 

najwyższej jakości, a także że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy z podwyższoną starannością wymaganą w profesjonalnym obrocie. 

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące placu budowy, dokumentacji technicznej, zakresu robót, 

dostępu do terenu budowy, sposobu wykonania przedmiotu umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę 

przesunięcia terminu zakończenia robót za wyjątkiem okoliczności opisanych w § 4 ust. 5 oraz SIWZ. 

9. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, oraz wszelkie 

niezbędne materiały. Wykonawca zobowiązuje się ponadto stosować do wytycznych i wskazówek 

Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, także do zaleceń właściwych władz i instytucji. 

 

§ 2. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości:  

brutto: …………………………….. zł (słownie: ………………………………………………….).  

 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia 

przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu oraz 

§ 13. 

 3. Zmiana wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy tj.:  

- obowiązującej stawki VAT. 

Zmiana, o której mowa powyżej musi być każdorazowo zatwierdzona przez Zamawiającego.  

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie 

potrącona Wykonawcy będzie następujący:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót/zadania określonego w dokumentacji przetargowej 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu na podstawie  kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Odliczenie  wartości nastąpi, od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w dokumentacji przetargowej 

obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego 

i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 

zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość 

obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny 

oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

1. Rozliczanie robót odbędzie się jedną fakturą końcową.                         

2.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, 

ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.  

5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę we fakturze.  

6. W przypadku realizacji części usług przez Podwykonawcę do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie 

Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowanych 

przez Podwykonawcę usług lub robót budowlanych (należność z tytułu wykonanego zakresu zamówienia) 

wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie złożenie tego dokumentu spowoduje 
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naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego wymagalnych 

zobowiązań finansowych (§ 12) jak również w przypadku nie przedłożenia oświadczeń Podwykonawców,      

o których mowa w ust. 6 zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową 

zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2191 z późn. zm.) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawców ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem Platformy 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający 

oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. 

9. Ze względu na panującą sytuację spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii (COVID-19), Zamawiający 

zastrzega, że w przypadku Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, sposób 

rozliczenia oraz termin płatności może ulec zmianie -  w takim przypadku Zamawiający może dokonać 

płatności częściowych za zrealizowaną umowę. 

 

§ 4. 

1. Termin wykonania  przedmiotu umowy:  

- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy, 

-  zakończenie do 30.10.2020 r.    

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się termin wykonania przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową, potwierdzonym w protokole odbioru, również muszą zostać dostarczone niezbędne 

dokumenty odbiorowe. 

3. Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót,  

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności,  

d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w protokołach oraz dzienniku budowy (dla zadania 2) i musi być potwierdzony przez 

Zamawiającego, 

f) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

g) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być odnotowane przez Zamawiającego oraz muszą być 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez  kierownika budowy i zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju.  

 

§ 5. 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego:  

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy.  

2) Zapewnienie nadzoru z ramienia Zamawiającego .  

3) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi jeżeli dotyczy.  

4) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.  

5) Wskazanie  punktów  poboru (jeżeli będzie taka możliwość) energii  elektrycznej, wody dla celów 

budowy itp.  

6) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany 

przedmiot umowy.  

7) Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  

8) Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

 

2. Obowiązki Wykonawcy:  

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną.  

2)  Wykonanie robót z należytą starannością. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 

3)  Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.  

4)  Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się 

na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót, zorganizowanie 

placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 

zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich ścieżkach, drogach, 

chodnikach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne 

do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 

od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy 

oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. 

5)  Zagospodarowanie terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych 

przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz 

wykonanie ogrodzenia terenu budowy.  

6) Zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej.  

7) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym 

niż jest to niezbędne interesów osób trzecich. 

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz na żądanie 

Zamawiającego w wersji  elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie określonym w § 7 

ust. 5 niniejszej umowy.  

9) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji Technicznej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.  

10) Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji 

wymaganych zgodnie z tą ustawą oraz upoważnionych przez Zamawiajacego osobom w szczególności 

pracownikom Zamawiającego. 

11) Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość 

do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez pisemne lub mailowe poinformowanie 

Zamawiającego.  

12) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

13) Ubezpieczenie prac na terenie objętym przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w 

pełnym zakresie z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy w wysokości 300 000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) na jedno zdarzenie i sumę 

zdarzeń za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlanych.  

13.1) Okres trwania ubezpieczenia do 30.11.2020r.   

13.2) W przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy wskazanych przy odbiorze końcowym polisa 

winna być przedłużona do dnia usunięcia wad.  

13.3) Polisa obejmować będzie wszystkich podwykonawców.  

13.4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę w terminie 7 dni od zaakceptowania jej treści przez 

Zamawiającego.  

14) Przedłożenie Zamawiającemu polisy wymienionej w pkt 13)  do akceptacji w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. Niedostarczenie Zamawiającemu zawartej polisy, zgodnej z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego treścią, może spowodować, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze 

polisę na jego rzecz, potrącając koszty polisy z faktury wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku 

konieczności przesunięcia terminu zakończenia umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności polisy, o 

której mowa w  pkt 13)  i dostarczenie jej Zamawiającemu.  

15) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 

Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.  

16) Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń 

używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego (przed ich 

wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 

zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, szczegółowego opisu 

przedmiotu umowy oraz dokumentacji technicznej, a także z tych części robót, których one dotyczą. 

Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej oraz odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy (dla zadania 2).  
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17) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających 

jakość wbudowanych materiałów.  

18) Po podpisaniu umowy dostarczenie na wezwanie w terminie 10 dni roboczych, kosztorysów 

szczegółowych lub uproszczonych (o rodzaju kosztorysu decyduje Zamawiający)  – jeśli nie zostały 

złożone przed podpisaniem umowy. 

19) Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne poprzez ich oznakowanie.  

20) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie Zamawiającego oraz wokół 

ciągów komunikacyjnych dla samochodów i pieszych. 

21) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji 

robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

22) Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonania stosownych 

opłat.  

23) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek 

prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.  

24) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie 

wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę 

ryzyko istniejące na budowie).  

25) Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, 

w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

26) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót 

wykonywanych z tych materiałów.  

27) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania 

wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

28) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.  

29) Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował 

on szkód na drogach i ścieżkach.  

30) Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.  

31) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody.  

32) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie 

określonym w § 4  ust. 1 niniejszej umowy.  

33) Powiadomienie zakładów usługowych i gestorów dróg o prowadzonych robotach powodujących 

utrudnienie w dostępie do obiektów oraz utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed 

przystąpieniem do robót.  

34) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie 

powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy 

narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.  

35) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych nie noszących śladów użytkowania 

zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

przedmiotu umowy z materiałów pochodzących z rozbiórki.  

36) Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:  

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,  

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 

odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków 

umowy,  

c) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w pkt a) i b). 

 

§ 6. 

 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, z wyłączeniem kadry 

kierowniczej i pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez 
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo 

określonych w przedmiarach robót.  

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace 

wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

3. Wykonawca składa na 3 dni od dnia podpisania umowy wykaz osób oddelegowanych do realizacji 

zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wykaz 

należy złożyć przed przystąpieniem do wykonywania usług – w przypadku niezłożenia listy, 

Zamawiający naliczy  kary umowne w wysokości 1000 zł. za każdy dzień zwłoki.  

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 

przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości 

Zamawiającego).   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi 

przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są  

zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie 

odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób świadczących usługi objętych przedmiotem 

zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do 

momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego 

oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa                         

w ust. 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych.  

7. Wykonawca do faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie, 

o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.   

8. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie  Pan/i 

……………………………………..  

9. Kierownikiem budowy będzie: Pan/i ………………………………. posiadający(-a) uprawnienia w 

specjalności wymaganej, zgodnej z ofertą,  nr uprawnień: …………………………., nr tel. ……………. 

……… . 

10. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych 

w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

11. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej  w ust. 9 niniejszego paragrafu 

w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy.  

12. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia 

w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 

danej funkcji.  

 

§ 7. 
1. Strony ustalają, że data zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę Zamawiającemu i stwierdzona w 

protokole odbioru przez Wykonawcę oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego 

przedmiotu umowy.  

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie 

dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu 

do odbioru przez kierownika budowy, informacją przesłaną Zamawiającemu. Przy odbiorze robót 

zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.  

3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru 

nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zgłoszenie 

musi być poprzedzone przesłaną informacją Zamawiającemu w formie pisemnej, elektronicznej lub faksu. 

Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 - tego, dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

5. Na co najmniej 2 dni przed dniem osiągnięcia gotowości do odbioru, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały 

i urządzenia, instrukcje użytkowania i eksploatacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 ust. 8 

oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża 
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Wykonawcę. Dokumenty mają zostać złożone w języku polskim a dokumenty  w języku obcym należy 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 

poczynione w trakcie odbioru.  

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego  pomimo zgłoszenia 

gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

9.1. nadające się do usunięcia to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  

9.2. nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów z wadami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 

ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego.  

12. W przypadku odmowy udziału przez Wykonawcę uczestniczenia w czynnościach objętych umową i 

sporządzenia protokołów, Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego ich dokonania i sporządzenia 

protokołów ze skutkiem dla Wykonawcy. 

 

§ 8. 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez 

udzielenie …………………….. - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, 

na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, 

z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów 

gwarancji.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 

załącznik do protokołu.  

4. Gwarancja obejmuje:  

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,  

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak 

i powstałych w okresie gwarancji,  

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamontowanych  elementów  ponosi Wykonawca.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą  Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności,  

- normalnego zużycia przedmiotu zamówienia  lub jego części, 

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu 

zamówienia oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania przeglądów okresowych a w nich m.in.: 

konserwacji urządzeń, przeglądów nawierzchni. Wszystkie czynności powinny zostać wykonane z 

częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia trwałości materiałów, 

technologii ale nie rzadziej niż raz w roku, czynności z przeglądów powinny zostać potwierdzone  

protokołem. 

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykonuje nieodpłatnie przegląd gwarancyjny materiałów, 

technologii, z częstotliwością zgodną z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, 

potwierdzony protokołem. 
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8. Zasady eksploatacji i konserwacji materiałów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia” wraz z wykazem 

wbudowanych  materiałów i  urządzeń, które wymagają przeglądów gwarancyjnych  

9. Instrukcja użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko 

z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić 

na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających 

gwarancji.  

11. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić 

ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 

gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

12. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, może sporządzić 

ją Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia może zostać obciążony Wykonawca. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie, elektronicznie lub za pomocą faksu 

przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, 

w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

14. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 

odmowa usunięcia wady lub usterki.  

15. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywania się z 

terminów, o których mowa w ust. 13 i ust. 14, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

16. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

17. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

18. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub 

usterek w obu elementach.  

19. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek okres gwarancyjny zostanie wydłużony 

o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia. 

20. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego 

i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  

21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 

dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp 

do przedmiotu zamówienia w celu usunięcia wady lub usterki. 

22. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem 

nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać urządzenia do oceny niezależnemu 

podmiotowi bez utraty gwarancji. 

23. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w 

interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy. 

 

§ 9 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie. 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 4 ust. 5 w związku z ust. 3 

tego paragrafu i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, normami oraz 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

e) w przypadku wielokrotnego dokonywania płatności, o których mowa w § 12 ust. 17.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności,  
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b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 14 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 na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych 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 Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada,  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy,  

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c po cenach ich zakupu 

udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba 

że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 

na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w dokumentacji technicznej nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę kosztorysów   

zatwierdzonych przez Zamawiającego, odliczenie nastąpi od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w dokumentacji technicznej, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w oparciu o kosztorysy 

przygotowane przez wykonawcę po podpisaniu umowy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 18, a w przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego faktu zawyżenia pozycji w kosztorysie, wówczas stosownych wyliczeń 

dokona się w oparciu o  odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 

sprzętu, zatwierdzonych przez  Zamawiającego.  

 

§ 10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, 

c) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli 

po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za nie dotrzymanie terminów, o których mowa w  § 5 ust. 2  pkt 18 w wysokości 1 000 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki,  

f) z tytułu naruszeń, o których mowa w § 12 ust. 21 w wysokościach tam określonych, 

g) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości iloczynu minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
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Kodeksu Pracy) i ilości miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 prawa 

zamówień publicznych.  

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury  Wykonawcy.  

4.  Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie.  

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.  

8. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:  

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,  

b) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, 

co stanowi kwotę w wysokości: ………………………..zł (słownie: …………………………….. złotych). 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………………………….. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

4. W przypadku  należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 

30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. 

Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

liczonego od daty odbioru końcowego.  

5. W sytuacji gdy wskutek wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność przedłużenia terminu 

realizacji przedmiotowego zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest 

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 

jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w ust. 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 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, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.  

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

4.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 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 w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł.  

9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) 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  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

18. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyżej przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

19. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników.  

20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 

Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i 

wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy 

Wykonawcy włącznie.  

21. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:  

a)  braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w kwocie 

5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców, 

b)   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

kwocie 5 000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w kwocie 2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
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projekt Umowy lub jej zmiany,   

d)   nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w kwocie 10 000zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

e)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 2 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

22. W przypadkach, w którym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 13.  

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie.  

3. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  

1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio 

termin realizacji zamówienia.  

2) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy.  

3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.  

4) Zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.  

5) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz 

innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji urnowy.  

6) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

terminu realizacji umowy.  

7) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 

robót budowlanych.  

8) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.  

9) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych.  

10) Zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie 

wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej.  

 11) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi (stan epidemii COVID-19),                  

w takim przypadku może ulec zmianie sposób rozliczenia oraz termin płatności-  Zamawiający będzie 

dokonywał płatności częściowych za zrealizowaną umowę.  

4. Jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiający w 

porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z wykonawcą sposób 

wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjęta formę 

ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian 

obciążą wykonawcę o ile zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile są niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego,  

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

6. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.  
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7. Zamawiający może wprowadzić zmiany wartości umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do 

zmiany charakteru umowy. 

8. Możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli zmiany nie są istotne 

w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1 e Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) opis wpływu zmiany na termin i koszt wykonania umowy.  

10. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca będzie regulował należności za wszelkie świadczone przez Zamawiającego usługi,                                 

w szczególności za usługi w zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody dla celów robót 

budowlanych i socjalnych, kanalizacji sanitarnej itp. ryczałtem lub według wskazań liczników, które 

Wykonawca zainstaluje na własny koszt (jeżeli będzie taka możliwość). W protokole przekazania terenu 

budowy, zostanie określona forma rozliczenia (na podstawie liczników z określeniem stanu lub wskazanie 

ryczałtu i podanie stawki). Ostateczne rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

robót, w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek w trakcie realizacji umowy (jeżeli dotyczy).  

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia.  

 

§ 15. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 

144 ust. 1 prawa zamówień publicznych chyba, ze zostały przewidziane w  niniejszej umowie.  

 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, mające 

związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 17. 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 18. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
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