
Nasz znak: IOŚ 272.1.2014 

Załącznik Nr 8 
UMOWA NR ..................... 

 

zawarta w dniu ....... 2014 r. w Kamieńsku pomiędzy Gminą Kamieńsk, 97–360 Kamieńsk, 
ul.Wieluńska 50,  NIP: 772-22-60-719, Regon: 590648280 którą reprezentuje 

Bogdan Pawłowski - burmistrz Kamieńska 

zwaną dalej „Zamawiającym”. 

a………………………………………………………………… 

NIP: .......................                                       Regon: .......................                                  

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

1. ....................................... 

 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na  wykonanie zadania pod nazwą BUDOWA I 
REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY KAMIE ŃSK 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

− remont ul. Chopina w Kamieńsku 

− budowa drogi w Gałkowicach Nowych 

− remont ul. Chopina w Gorzędowie 

− budowa drogi w Napoleonowie 

− wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Sportowej w Kamieńsku 

− remont ul. Sikorskiego w Kamieńsku 

− budowa drogi w Szpinalowie 

− remont ul. Kościuszki w Kamieńsku 

− remont ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach 

− remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Danielowie 

2. Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się zakres rzeczowy robót określony w 
przedmiarach robót – załącznik nr 9 do SIWZ, szczegółowych specyfikacjach technicznych - załącznik nr 
10 do SIWZ oraz projektach budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ. 

 
§ 2. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu robót: 

a) ………………………………………………….…………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia podwykonawcom;  

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

d) zrezygnować z Podwykonawstwa.  

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania rachunku lub 
faktury  

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 
należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 
podwykonawstwie.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę;  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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,  

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji 
robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 21 dni przed jej zawarciem.  

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował 
ten projekt umowy. Zastrzeżenia w szczególności będą dotyczyć wymagań określonych w ust. 5 i 6 
niniejszego paragrafu. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.  

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w tej umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.  

13. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie 
Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy, w której postanowienia umowne są niezgodne w 
zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawca lub dalszego podwykonawcy, po otrzymaniu 
wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, w którym Zamawiający wskaże termin na wprowadzenie 
zmian, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 
reprezentowania.  
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17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu i akceptacji zawartych umów o podwykonawstwo.  

18. W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady dotyczące zawierania 
umów z podwykonawcą określonych w niniejszym paragrafie. 

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym Oświadczenia, 
należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub 
dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia 
należnego wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń lub 
dokumentów.  

20. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

21. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca ma 
prawo zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, 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. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez 
Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

24. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

27. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 
dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej 
umowie , Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego 
dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

 
§ 3. 

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

 
§ 4. 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 10.10.2014 roku 
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę uważa się datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbioru robót, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy. 
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§ 5. 
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) na którą składa się cena netto: .............  zł 
(słownie: ........................ ) oraz podatek VAT w wysokości ... % co stanowi kwotę ....... zł (słownie: 
...................... ) w tym za wykonanie: 

a) remontu ul. Chopina w Kamieńsku wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

b) budowa drogi w Gałkowicach Nowych wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

c) remont ul. Chopina w Gorzędowie wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

d) budowa drogi w Napoleonowie wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

e) wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Sportowej w Kamieńsku wynosi ............. zł 
brutto (słownie: ............................... ) 

f) remont ul. Sikorskiego w Kamieńsku wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

g) budowa drogi w Szpinalowie wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

h) remont ul. Kościuszki w Kamieńsku wynosi ............. zł brutto (słownie: ............................... ) 

i) remont ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach wynosi ............. zł brutto (słownie: 
............................... ) 

j) remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Danielowie wynosi ............. zł brutto 
(słownie: ............................... ) 

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wykonania robót zamiennych lub 
zaniechania wykonania części zakresu robót, na które strony sporządzą protokół przed terminem 
zakończenia całości robót, stanowiący podstawę określenia zmian wynagrodzenia i sporządzenia aneksu 
do umowy w oparciu o kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę 

 
§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty powstania konieczności oraz do 
uzyskania akceptacji Zamawiającego w tym zakresie, w formie wpisu do dziennika budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest 
zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu 
państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 

 
§ 7. 

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 końcowego robót, o którym mowa w § 11 ust. 6. Faktura 
końcowa winna zawierać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny za wykonanie 
poszczególnych dróg składających się przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Zmawiający dopuszcza możliwość rozliczenia z Wykonawcą w oparciu o faktury częściowe za 
wykonanie poszczególnych dróg składających się na przedmiot zamówienia. Podstawę do wystawienia 
faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego sporządzony zgodnie z zasadami określonymi 
w § 11 umowy w zakresie sporządzania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku uregulowania 
faktury częściowej przez Zamawiającego faktura końcowa o której mowa w ust. 1 ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT  w terminie do 30 
dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem § 2 ust. 19. 

4.  Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega, że należności przysługujące Wykonawcy nie mogą być przedmiotem cesji bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 
1. 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 § 11 ust. 6. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

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. 

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

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

5. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji podziemnych. 

 

§ 9. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym z materiałów 

własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą 
techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi. 

2. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od 
Wykonawcy oraz wykonania  przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i 
wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z 
czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i 
wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą 
kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca. 

3. 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. 

 
§ 10. 

1. Nadzór nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
..................................................................................................................................... . 

2. Kierownictwo robót z ramienia Wykonawcy pełnić będzie .............................. . 
3. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). 
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§ 11. 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót, będzie ich wykonanie, potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego robót. Data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego jest datą zakończenia realizacji robót.  

2. Data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji 
robót. Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Na piśmie musi znajdować się adnotacja Inspektora 
Nadzoru potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą umową. 

3. Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie 
czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 7 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: Kierownik Budowy, przedstawiciele 
Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru. 

5. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży wraz 
ze zgłoszeniem 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. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, 
wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego robót z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskazując wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru, w szczególności informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usunięcia. 

9. 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, 

2) nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może: 

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 § 14 ust. 1 pkt a). 

 
§ 12. 

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, przedstawiciele Wykonawcy. 

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

 
§ 13. 

1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia, licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz 36 – miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu 
umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 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 
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uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez przedstawicieli 
Zamawiającego. 

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót 
wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli 
zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

 

§ 14. 
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 § 15 ust. 1 lit. b – d) w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 
ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie, o którym mowa w § 11 
ust.9 pkt 1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po dniu, w 
którym wada ta miała zostać usunięta,  

d) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
w terminie, o którym mowa § 8 ust. 1 pkt h) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 2 w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu 
umowy za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie o 
którym mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości 
przedmiotu umowy za każdy dzień nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany; 

h)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie o którym mowa w § 2 ust. 11 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za 
wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 2 ust. 14 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. 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 2013 r. poz. 907). 

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

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

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

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 
wyznaczonym terminie. 
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§ 15. 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach 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 rozwiązania firmy Wykonawcy, 

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

d) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 9 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, w którym dowiedziały 
się o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

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, 

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. 

 

§ 16. 
1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie................................. w 

wysokości ................... zł (słownie: ..........................................), co stanowi 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

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. 

 
§ 17. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres zmian określono w rozdziale 
XVIII SIWZ. 
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§ 18. 

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

 
§ 19. 

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

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy 

 
§ 20. 

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

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 


