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Załącznik Nr 8 
U M O W A  N R  . . . . . . . . . .  

zawarta w dniu ............... 2013 r. w Kamieńsku pomiędzy Gminą Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 
97-360 Kamieńsk, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Bogdana Pawłowskiego - burmistrza Kamieńska 
a 

............................................................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

......................................  

 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „BUDOWA I REMONTY 
DRÓG NA TERENIE GMINY KAMIE ŃSK”  zawiera się umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: rozdział III SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący 
załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

§ 2. 
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców następujący zakres robót: 

a) ………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………… 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego (inwestora). Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy. 

3. W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od 
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, 
w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 2. W przypadku nie 
doręczenia w/w potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty 
należnej podwykonawcy. 

4. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani 
obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

 

§ 3. 
Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w 
zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy. 

 
§ 4. 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w terminie do: 

− 10.10.2013 r. budowa drogi we wsi Siódemka 

− 31.10.2013 r. pozostałe roboty 
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. Przekazanie protokolarne terenu 
budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 
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3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającego bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonywania robót, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,  

d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności.  

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z 
tym, że maksymalny okres przesunięcia terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 
okresu trwania przyczyny, o której mowa w pkt. 3. od a) do d).  

5. Za termin zakończenia całości robót uważa się zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 5. 
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

wynosi ............................................. zł brutto (słownie: ……………………………………………………. 
00/100 gr.)  na którą składa się cena netto: ............................................................................................. zł 
(słownie: …………………………………… 00/100 gr.) oraz podatek VAT w wysokości ........ % co stanowi 
kwotę ..................  zł (słownie: ……………… 00/100 gr.). 

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 stanowi sumę cen poszczególnych pozycji zawartych 
w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie umowne jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji 
umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

§ 6. 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez 
przedstawicieli stron umowy protokół odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust.6, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych w ramach 
realizacji robót za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, co zostanie 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 

3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem § 2 ust.3. 

4. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz 
postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zadbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia,  

b) współpracy ze służbami Zamawiającego, 

c) zgłoszenia robót do odbioru, 

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

e) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

g) uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 3 
dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 6. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do: 
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a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, 

b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania 
umowy. 

4. Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe ze złego 
oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 
wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 
§ 9. 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót, będzie bezusterkowe ich wykonanie, 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót. 

2. Data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji 
robót z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego bez uwag na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie czynności 
odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego robót winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, 
licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć: przedstawiciele Zamawiającego, 
przedstawiciele Wykonawcy. 

5. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. 

6. Z czynności odbioru końcowego robót sporządzony będzie protokół odbioru końcowego robót, który 
zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

7. Jeżeli odbiór końcowy robót nie został dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, wówczas Wykonawca ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu 
odbioru przez powołaną do tego własną komisję. O terminie przeprowadzenia jednostronnej czynności 
odbioru końcowego robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z dwudniowym 
wyprzedzeniem. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia 
faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego robót z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru 
końcowego robót w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może: 
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a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, odstąpić od 
umowy z  przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając 
Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt a). 

 
§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne  z 
umową, wówczas koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty 
tych badań obciążają Zmawiającego. 

 
§ 11. 

1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia, licząc od 
daty wykonania przedmiotu umowy, tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz 36 – 
miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy licząc od daty wykonania przedmiotu umowy, tj. od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady 
uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
§ 12. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................................... 
zł (słownie: ........................................... ) co stanowi 10 % ceny całkowitej brutto  określonej w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości 
zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. W przypadku nienależytego wykonania 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. 

 
§ 13. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca (w szczególności z przyczyn wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b – e) w wysokości 
30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót  w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 
10 pkt 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta,  

e) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
w terminie, o którym mowa § 7 ust. 2 pkt h) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

f) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, za 
wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

3. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona 
od nowych terminów. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

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

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 5 ust. 1 

 
§ 14. 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie, o 
którym mowa w § 4 ust. 2 oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

e) w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w § 9 ust.10 pkt 2 lit. b). 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia. 

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

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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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 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:                                                                      

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

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 15. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

 
§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17. 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 18. 

W razie wątpliwości interpretacyjnych strony dotyczących poszczególnych dokumentów kontraktowych 
obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

a) umowa; 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

c) oferta Wykonawcy; 

 
§ 19. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA  

 


