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  Załącznik nr 1 do SIWZ -  
                                                                                                                                Projekt umowy 
 

UMOWA NR …...................... 

W dniu ................................ 2014 r. w Domaszowicach, między Gminą Domaszowice 

z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice zwaną dalej 
"Zamawiającym" w imieniu której działa Wójt Gminy – Zenon Kotarski  

a  
....................................................... działającym pod firmą ………………………………… 
z siedzibą w .................................................................................................. zarejestrowaną 
w …………………………………………….. zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  
                          (wpisać właściwy rejestr) 
NIP .............................................................. 
 
firmą ………………………….… z siedzibą w …………………………………………….. 
zarejestrowaną w …………………………………. nr ........................... zwaną w treści  
                                                (wpisać właściwy rejestr) 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ............................................................., 
NIP .......................................... 
 
została zawarta umowa o następującej treści:  
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane 
dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi 
pompowniami, rurociągu tłocznego, pompowni tłocznej St-1 dla wsi Strzelce 
zgodnie z rozstrzygnięciem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla 
zamówienia o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
Strzelcach”. 
2. Szczegółowy zakres robót opisanych w ust. 1 został określony w następujących 
dokumentach stanowiących integralną część niniejszej umowy:  
-    oferta Wykonawcy  
-    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
-    projekt budowlany 
-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
-    przedmiar robót, 
-    harmonogram rzeczowo-finansowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
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robót oraz przedmiarem robót i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy. 
4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej umowy oraz dokumentów 
wskazanych w ust. 2 pierwszeństwo mają zapisy specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. 
5. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami 
lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

 
§ 2  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………….., 
zamieszkałego w……………………., posiadającego uprawnienia budowlane o 
specjalności …………………. z dnia ……………… roku wydane przez 
………………………………….. 
 

§ 3 
1. Zamawiający wyznacza …………………………………………………… jako osoby 

odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy, w tym za prawidłowe 
wykonanie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z  umowy.  

2. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonaniem 
robót w osobie …………………..., posiadającego uprawnienia w specjalności 
sanitarnej nr /……………./wydane przez ………………………, legitymującego 
się przynależnością do ……………………… Izby Inżynierów Budownictwa o 
numerze ewidencyjnym ……….. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w 
imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres rzeczowy 
robót /przy pomocy Podwykonawców dalszych Podwykonawców 
………………………………………………………………….… w zakresie 
………………………………………………………………………………………….. 

2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymagana 
jest zgoda Zamawiającego. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji wykonania 
robót nią określonych, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający w 
ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub 
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na umowę z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 

4. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.  
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5. Zapis ust. 3 i 4 obowiązuje także w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą 
i z dalszym Podwykonawcą.  

6. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
lub jej zmiany bez zgody Zamawiającego, albo w przypadku nieuwzględnienia 
sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego do treści projektu umowy, 
Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i 
zaniechania własne. 

8. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek 
dostarczenia 1 egz. umowy lub jej zmiany w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej z każdym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi, 
dostawy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o 
podwykonawstwa o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

9. Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie przez 
spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy i 
Podwykonawcy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do nie ujawniania osobom trzecim informacji i 
danych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 

11. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, 
maszyn i urządzeń. 

12. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty wykazane w art. 57 Prawa Budowlanego oraz wszelkich 
dokumentów wymienionych w SIWZ. 

 
 

Prawa i obowiązki stron Umowy 
§ 5 

1. Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania jakości robót i powiadamiania 
Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez 
Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich 
ujawnienia. 

3. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie 
później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy 
zgromadzone na terenie budowy. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonania całości lub części 
robót budowlanych, jeśli w jego ocenie będą one wykonywane wadliwie, z 
naruszeniem umowy lub w sposób grożący spowodowaniem znacznej szkody.  
Zamawiający jest też uprawniony do wstrzymania wykonania całości lub części 
robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy w wypadku użycia przez 
Wykonawcę materiałów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, 
jak też niespełniających obowiązujących norm lub nieposiadających 
wymaganych atestów. 

6. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu 
budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed zabudowaniem 
uzyskać od Inspektora Nadzoru zatwierdzenie przewidywanych do 
zabudowania materiałów, surowców i produktów okazując w tym celu 
wymagane prawem atesty, świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje 
zgodności. 

8. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez 
uprawnione służby geodezyjne.  

9. Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawicielom 
Zamawiającego pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 
informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające będą gotowe do 
odbioru. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych 
Umową, wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz 
odpowiadającym wymaganiom projektu, co do jakości. 

11. Wykonawca zagospodaruje teren budowy na własny koszt. 
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na 
czas realizacji prac wg opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji 
ruchu wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po 
zakończeniu robót. 

13. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie 
roboty, aż do momentu odbioru końcowego. 

14. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminach i w formie przez 
niego określonej dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące postępu w 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
Odpowiedzialność cywilna, 

Ubezpieczenie robót i placu budowy 
§ 6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach 
i rzeczach powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem przedmiotu 
umowy, a w szczególności: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i 
energetycznych, uszkodzenia rurociągów wodnych i gazowych, uszkodzenie, 
przesunięcie lub zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie 
budowy, uszkodzenie obiektów budowlanych itp.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na 
wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawców. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument ubezpieczenia zawierający 
klauzulę ubezpieczenia, o których mowa w ust. poprzednich, w terminie 7 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać właściwe polisy 
ubezpieczeniowe. W wypadku nie dopełnienia obowiązków określonych w ust. 
poprzednich Zamawiający może ubezpieczyć budowę na koszt Wykonawcy. 

  
 

Terminy wykonania Umowy i odbiór przedmiotu Umowy 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w 14 dniu po jej zawarciu. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień           
20 maja 2015 r.  
 

§ 8 
1. Strony ustalają następujące procedury komisyjnego odbioru robót zanikających. 
Zamawiający dokona odbiorów robót zanikających nie później niż 3 dni od daty 
zgłoszenia ich przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Roboty uważać się będzie 
za odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
2. Strony ustalają następujące procedury odbiorów częściowych: 

1) O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 
piśmie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

2) Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły odbioru 
wykonanych robót podpisane przez Strony uczestniczące w odbiorze oraz 
Inspektora Nadzoru. 

3) Poprzez odbiór częściowy Strony umowy stwierdzają jedynie wykonanie 
określonego zakresu robót budowlanych przez Wykonawcę, odbiór taki nie 
jest równoznaczny z odbiorem jakościowym robót i stwierdzeniem należytego 
ich wykonania dokonanym przez Zamawiającego, co dokonane zostanie 
dopiero na podstawie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) Ustala się, że odbiory częściowe będą odbywać się zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Strony ustalają następujące procedury komisyjnego odbioru końcowego: 
1) Zamawiający dokona końcowego odbioru robót po pisemnym zawiadomieniu 

go przez Wykonawcę o gotowości do takiego odbioru. Za pisemne zgłoszenie 
uważa się dokonanie wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy 
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oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o 
gotowości do odbioru końcowego.  

2) Przy pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do 
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) Certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały, 
b) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i 

badań, 
c) Inne dokumenty niezbędne do odbioru końcowego, 
d) Dziennik budowy, 
e) Oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i sztuką budowlaną 
oraz że wszelkie przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane 
przez Wykonawcę zostały należycie uprzątnięte, są czyste i 
doprowadzone do porządku, 

f) Dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją 
geodezyjną oraz inspekcją telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej). 

g) Rozliczenie finansowe zadania oraz innych dokumenty wymagane 
przepisami prawa budowlanego oraz określone przez Inspektora 
Nadzoru.  

3) Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i 
nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej, 
w porozumieniu z Wykonawcą ustali termin odbioru końcowego. Termin 
odbioru końcowego wyznaczony będzie nie później niż 7 dni od daty 
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów do odbioru 
końcowego i zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego. 

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w § 8 ust. 3 pkt. 3 nie 
zostały spełnione, odmówi przystąpienia do odbioru podając przyczyny 
odmowy i określi roboty lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie 
będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru. 

4. Jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady przedmiotu 
zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady są: 
a) nieistotne i nadają się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru 

wyznaczając termin ich usunięcia, 
b) istotne, ale nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu zamówienia, to Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy. 
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5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia ich firmie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 
6. Suma wartości faktur wystawionych z tytułu odbiorów częściowych nie może 
przekroczyć 85 % wartości przedmiotu umowy. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 9 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi kwota ryczałtowa ustalona na 
podstawie oferty Wykonawcy w wysokości brutto …………………… zł (słownie: 
…………………………… 00/100) zawierająca należny podatek VAT 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
umowy wynikające z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w 
dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu 
budowy, koszty ubezpieczenia terenu budowy, koszty obsługi geodezyjnej 
budowy, koszty odbiorów, uzgodnień, koszty utrzymania zaplecza budowy itp. 
oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym urządzeń i instalacji objętych 
zamówieniem. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.  

4. Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. 
 

Warunki płatności 
§ 10 

1.  Podstawą zapłaty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawiona 
przez Wykonawcę dla Zamawiającego: Gminę Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 
Domaszowice, NIP 752-13-73-411, REGON 531413136. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami w następujący sposób: 

1) faktury częściowe wystawione w oparciu o protokoły odbioru wykonanych 
robót oraz oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o 
uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane 
roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 
Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

2) faktura końcowa wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego robót 
oraz oświadczenia (lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o 
uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane 
roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 
Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

3. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni, licząc od momentu przekazania 
Zamawiającemu faktury. 
4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 
5.  Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  
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7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 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. 
 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na 
przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego. 
2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 
gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za 
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wady fizyczne wykonanego przedmiotu zamówienia w okresie 60 miesięcy od dnia 
podpisu protokołu odbioru końcowego. 
3.  Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez 
Zamawiającego pisemnej reklamacji. 
4. Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu 
gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w 
ramach gwarancji tj. w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dokonania przeglądu 
gwarancyjnego. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie, o którym mowa w ust. 4, to 
Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi, a powstałymi kosztami obciąży 
Wykonawcę.  
 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania robót 
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
…………………………… Wartość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny ofertowej 
(brutto) równej kwocie: …………………….  zł, słownie ……………………………. zł. 
Pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł 

przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym odszkodowań i kar umownych oraz 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 70 % 
zabezpieczenia tj. kwota: …………………………… zł zostanie zwolniona w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte 
wykonanie. 30 % zabezpieczenia tj. kwota: …………………………. zł pozostaje do 
dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 
3. Kwota, o której mowa w zdaniu trzecim ust. 2 zostanie zwolniona nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i dokonaniu odbioru ostatecznego 
pogwarancyjnego. 
 

Odstąpienie od Umowy 
§ 13 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w  terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 14 
Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w kodeksie 
cywilnym oraz w szczególności: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja, upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji umowy lub 

jej części i pomimo otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do 
podjęcia robót, nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni. 
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4) Wykonawca nie wykonuje robót (lub wykonuje nienależycie) zgodnie z 
niniejszą umową, a w szczególności: realizuje umowę w sposób niezgodny ze 
złożoną ofertą, bez zachowania terminów wskazanych w harmonogramie, 
projektem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), pozwoleniem na budowę, 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) i nie rozpoczął 
w terminie 14 dni od wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do 
wykonywania robót zgodnie z umową. 

5) Zajdzie okoliczność opisana w § 8 ust. 4 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy. 
6) W przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentu o którym mowa § 6 ust. 

5 niniejszej umowy. 
7) Wykonawca wprowadzi na teren budowy Podwykonawcę (lub dalszego 

Podwykonawcę) bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
8) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem przedmiotu umowy ponad 7 dni od 

terminu umownego określonego w § 7 ust. 2. 
9) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 
10) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 
11) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany. 
12) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy 
Zamawiający nie przystąpi do odbioru wykonanych prac, w terminach 
określonych w § 8 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron, w 
ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 
Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji 
robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. 

4. Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się do 
zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która zawiniła odstąpienie od umowy. 

 
 

Kary umowne 
§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, w przypadku: 
a) Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b) Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % wartości wadliwego 
elementu, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad za każdy dzień 
opóźnienia; za element należy rozumieć pozycję w kosztorysie ofertowym, 

c) Braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

d) Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki. 
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e) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek. 

f) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za 
przedmiot umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

g) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek. 

h) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy 
określony w § 9 ust. 1 Umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar 
określonych niniejszą umową. 
 

§ 16 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w odbiorze 
przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać 
rozpoczęty. 
 

§ 17 
Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, 
dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 

Zmiany Umowy 
§ 18 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 
1.    Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) Klęski żywiołowe, 
b) Udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

umowy. 
1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

a) Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,  
b) Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej 

wcześniej dokumentacji projektowej. 
1.3. Zmiany będące następstwem działania osób trzecich.  
1.4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 
przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp. 
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1.5.  Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie 
poinformowano Zamawiającego 
2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia - zmiany technologiczne:  

1) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy,  

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 
projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

3) Zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie 
przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu 
końcowego, 

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane dot. 
zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy,  

5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy 
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.  

3. Zmiany osobowe:  
1) Zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych uprawnieniach, 

2) Zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad 
prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego robót budowlanych bez zmiany 
ostatecznego terminu spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie 
może pociągnąć za sobą zmiany wynagrodzenia.  
5. Pozostałe zmiany: 

1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
SIWZ. 

2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.). 

6. Zmiany, o których mowa, ust. 2, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia. 
7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody przez Zamawiającego.  
 

Postanowienia końcowe 
§ 19 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego 
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane 
osobiście lub wysłane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. 
Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy z chwilą 
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doręczenia przesyłki lub w razie jej nieodebrania z datą pierwszego awiza 
pocztowego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do nie ujawniania osobom trzecim informacji i 
danych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zasada poufności obowiązuje 
w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.  
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
bez wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego. 
 

§ 20 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo i miejscowo Sądu Powszechnego dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 21 
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.  
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


