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Załącznik nr 6 do SIWZ 
                                           Nr sprawy GPR.271.6.2019 

 
 

 
U M O W A nr .........../2019 (wzór) 

 
 
zawarta w dniu …………………………. w Tczowie pomiędzy:  
Gminą Tczów, 26-706 Tczów, NIP: 811-17-14-505 zwanym dalej "Zamawiającym" i 
reprezentowanym przez:   

1. P. Arkadiusza Barana – Wójta Gminy, 
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tczów P. Jadwigi Nędzi 

a 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....…………………  
z siedzibą: …………………………………………………………………………………….  
NIP: …………………………………. REGON: …………………………………………….  
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „Pzp”, została 
zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie boiska 
sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Janów 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego 
wykonania określa:  
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 1 do umowy,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
3) Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany),  
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
 
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w 
celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego 
postępowania.  
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
 
5. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz pomiary i badania 
wykonanych robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
SST.  
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§ 2. Termin realizacji 
 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu budowy.  
 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż ………....  
 
3. Za datę zakończenia zamówienia (przedmiotu Umowy) uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy do 
eksploatacji.  
 

§ 3. Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają ryczałtowe 
wynagrodzenie według złożonego kosztorysu ofertowego i równe cenie przedstawionej w 
ofercie:  
 
- netto w wysokości - ............................................................ zł  
(słownie złotych: ...........................................................................................................)  
- podatek VAT: - ............................................................ zł  
(słownie złotych: ...........................................................................................................)  
- brutto w wysokości - ............................................................ zł  
(słownie złotych: ...........................................................................................................)  
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec zmianie podczas trwania przedmiotu 
umowy. 
3.  Zamawiający nie przewiduje robót zamiennych i dodatkowych, a zakres robót pozostaje 
niezmienny i zgodny z przedmiarem robót.  
4. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji 
tej umowy i nie podlegają waloryzacji.  
 
 

§ 4. Sposób rozliczania 
 
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w oryginale. 
Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć 
oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały 
uregulowane przez Wykonawcę. 
 
2.  Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona 
na podstawie Dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz własnego 
doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

 
 
3.  Płatność faktury z tytułu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. Termin płatności – 21 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie 
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Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów faktury 
wystawionej zgodnie z niniejszą Umową. 
4. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

 
5. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego  tytułu wykonania umowy, na osobę trzecią na podstawie art. 509 k.c.  
 
 

§ 5. Warunki płatności 
 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia objętego 
umową.  
  
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o:  
- kosztorys powykonawczy zadania,  
- protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
Dołączone do faktury dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ceną oferty, 
na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego według następujących wytycznych:  
 
NABYWCA:                      Gmina Tczów 
                                            Tczów 124 
                                            26-706 Tczów  
                                            NIP: 811-17-14-505  
 
PŁATNIK/ODBIORCA:    Gmina Tczów 
                                            Tczów 124 
                                             26-706 Tczów 
  
4. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku 
zapłaty po stronie Zamawiającego.  
 
5. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 21-
dniowy termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego 
poprawionych lub brakujących dokumentów.  
 
6. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto 
Zamawiającego.  
 
7. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony 
jest do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 
8. Zamawiający zastrzega prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, 
które poniósł z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawców Wykonawcy.  
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§ 6. Warunki płatności w przypadku wykonania części robót przez podwykonawców, 
dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 

 
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia.  
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
 
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
 
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie 
Zamawiający nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 
 
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
 

§ 7. Osoby biorące udział w realizacji niniejszej Umowy 
 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą Inspektor nadzoru powołany 
przez Zamawiającego: …………………………………………………………………………  
 
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej umowy będzie 
ustanowiony przez niego kierownik budowy Pan(i) ……………………………………. 
posiadający uprawnienia budowlane …….……………………………………………………..  
 
3. Zamawiający zobowiązuje się szczególności do:  
1) przekazania placu budowy,  
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  
3) dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej 
umowie,  
4) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie § 3 ust. 1.  
5) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.  
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4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia wskazane w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ.  
 
5. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wyżej wskazane czynności. 
 
6. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z 
oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem 
do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu 
otrzymania wykazu, o którym mowa wyżej. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji 
przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.  
 
7. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do 
umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania 
zamówienia do wiadomości Zamawiającego).  
 
8. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych 
z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.  
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności wskazane przez 
Zamawiającego są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w 
ust. 8. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko 
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych 
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający 
wzywa kierownika budowy 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. 
  
10. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu dwóch dni od wezwania przez 
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 7 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.  
 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.  

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;  

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.  
 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  

2) Zabezpieczenie terenu robót;  
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3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze 
zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu;  

5) Powiadomienie właścicieli działek sąsiadujących o terminie robót i wynikających z tego 
tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości;  

6) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw:  

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396 ze zm.)  

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).  
 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;  
8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przejętym przez Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi 
robotami;  
 
9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów – opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jeśli jest 
wymagany);  

10) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów, w tym: wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów na terenie 
robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót;  

12) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę ; 

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze;  

14) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia;  

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, i 
działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  
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§ 9. Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań 
podwykonawców tak jak za działania własne.  
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres prac:/Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami* (*niepotrzebne skreślić)  
1) ……………………………………………………………………………………..  
2)………………………………………………………………………………………  
3) ……………………………………………………………………………………...  
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.  
4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo.  
 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, 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 niniejszą umową.  
 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 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.  
 
7. Umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą może być zawarta tylko pod 
warunkiem, że wszystkie płatności są regulowane bezpośrednio przez Wykonawcę dla 
wszystkich podwykonawców podwykonawcy.  
 
8. Zgłoszenie do odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę powinno nastąpić w 
terminie co najmniej 7 dni przed zgłoszeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu robót do 
odbioru.  
 
9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciw umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jeżeli:  
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1) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1),  
 
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, lub nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 9, uważa się za akceptację odpowiednio 
projektu umowy lub przedłożonej umowy przez Zamawiającego.  
 

§ 10. Odbiór zamówienia 
 
1. Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych.  
 
W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:  
a) dziennik budowy;  
b) operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:  
- atesty materiałów;  
- pomiary i badania wymagane SST;  
c) inwentaryzacja powykonawcza.  
 
2. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót będących 
przedmiotem umowy i spełniających warunki określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
3. Odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o wykonaniu zamówienia i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. Za datę zakończenia zamówienia (przedmiotu Umowy) uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy do 
eksploatacji.  
 
5. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub 
dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazując przyczynę 
odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.  
 
6. Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy. 
 
7. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie  
odbioru wad. 

§ 11. Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji 
wynosi …….. miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.  
 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałów oraz wady w robociźnie.  
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3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …….. miesięcznej rękojmi. Bieg terminu 
rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które 
odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, uwzględniając charakter wad oraz technologię ich usunięcia, powiadamiając 
go o terminie ich usunięcia.  
 
5. W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ma on prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.  
 
6. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po 
upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
istnieniu wady.  
 
7. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub za 
pomocą poczty elektronicznej na adres …………….@.............................  
 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w 
kwocie:………………………………. zł.  
2. Zabezpieczenie zostanie zwolnione:  
1) 70% w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót,  
2) 30% w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji i rękojmi za wady.  
3. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokoić swoje 
roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.  
 
4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia , w przypadku o którym 
mowa w § 11 ust. 5 oraz kiedy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych podczas odbioru 
pogwarancyjnego lub jest w trakcie ich usuwania.  
 

§12 * Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
………………. w kwocie:………………………………. zł.  
2. Zabezpieczenie zostanie zwolnione:  
1) 70% w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót,  
2) 30% w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji i rękojmi za wady.  
 
3. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokoić swoje 
roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.  
 
4. Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji).  
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5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres 
rękojmi.  
*(zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy niż forma pieniężna)  

§ 13. Ubezpieczenia 
 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadania opłaconej polisy od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy.  
 
2. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem Zamawiającego do utrzymania ciągłości 
zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym zapłacenia wszystkich 
należnych składek).  
 
4. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych 
składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  
 
5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia lub 
opłacenia składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać 
ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający 
poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w 
terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.  
 
6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych.  

 
§ 14. Kary umowne i wykonanie zastępcze 

 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
następujących przypadkach:  
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (o którym mowa w § 2 ust. 2 – 
0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia,  
2) za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia,  
3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,  
4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  
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5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,  
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 3 ust. 1,  
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, 
8) z tytułu wykonania przedmiotu umowy za pomocą niezgłoszonych podwykonawców lub 
podwykonawców na zawarcie z którymi umowy Zamawiający nie wyraził zgody w 
wysokości 3% wartości umownej brutto określonej w § 3 ust.1,  
9) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 3 ust. 1,  
10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy taki przypadek.  
11) w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 
następny dzień.  
12) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ osób 
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100 zł. za każdy stwierdzony 
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).  
13) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ osób 
niewskazanych w wykazie, o którym mowa w §7 ust. 7 umowy – w wysokości 100 zł. za 
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 
jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w w/w wykazie) – 
dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców.  
14) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności 
wskazane w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ na zasadach określonych w §7 ust. 10 umowy - w 
wysokości 100 zł. za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 
wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze 
oświadczenia, o którym mowa w §7 ust. 7 umowy).  
15) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas robót:  
a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości l 000,00 zł,  
b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł.  
 
2. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących 
należności Wykonawcy.  
 
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający 
z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy przekroczy wartość 
należnych kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
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4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w 
wyznaczonym terminie i zlecić wykonanie koniecznych napraw w ramach świadczeń z 
gwarancji lub rękojmi w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków 
umownych. 
5. Koszt, o którym mowa w ust. 4 zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.  
 
6. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy będzie niewystarczające, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu 
wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez 
Zamawiającego.  
 
7. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  
 
 

§ 15. Zmiana postanowień umowy 
 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
stron umowy.  
 
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  
 
3. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy:  
1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć 
będzie:  
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 
projektowej;  
b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej;  
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego;  
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:  
a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych w 
szczególności: gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu, gradobicia, burzy z 
wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich 
technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo 
innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od 
Wykonawcy - fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  
b) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie  
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca; 
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c) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 
konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,  
d) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku działania siły 
wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy);  
e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 
przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub 
innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk 
archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
robotami);  
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót,  
Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają 
przedłużenia terminu umowy.  
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu 
umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (w tym 
dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji 
projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za 
roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron.  
4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami, uprawnieniami opisanymi w § 7 
ust. 1 - 3 tej umowy;  
5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o 
ile jest zgodne z wymaganiami SIWZ, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego;  
6) wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na 
realizację przedmiotu umowy  
7) zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto Wykonawcy, 
w części, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstanie po zmianie stawki VAT, 
zostanie ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki.  
 
4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 
do kontaktów między stronami umowy.  
 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 
6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję 
powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel 
Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  
 
7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:  
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1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;  
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;  
3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 16. Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących 
przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących 
przypadkach:  
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.  
2) W wypadku określonym w pkt 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
3) Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w pkt 1) i 2) 
niniejszego paragrafu, w wypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydania 
nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.  
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w 
umowie, w sytuacji gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót o więcej niż 14 dni w 
stosunku do terminów określonych w § 2 umowy.  
 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu terminu 
dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, z zachowaniem prawa do 
odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:  
1) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 
którekolwiek z zobowiązań umownych;  
2) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego;  
3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, 
chyba, że wstrzymanie robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii, na okres uzgodniony z Zamawiającym;  
4) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a 
Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu;  
5) Wykonawca popadł w stan likwidacji;  
6) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe:  
1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza robotami określonymi 
przez Zamawiającego jako konieczne do zabezpieczenia już zrealizowanych prac,  
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2) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty 
rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy, całej dokumentacji technicznej, wszystkich 
rysunków, specyfikacji i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,  
3) sporządzenia przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych 
od daty odstąpienia od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych i 
w toku, według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  
4) W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze 
sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia 
takiego dokumentu jednostronnie.  
5) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowane roboty 
budowlane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.  
 
6. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa 
dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.  
 
7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
zawartych w art. 145a ustawy Pzp.  
 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
 
 

§ 17. Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana na wskazany przez strony 
adres mailowy drogą elektroniczną lub na wskazany nr fax lub na wskazany adres.  
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 
dni o zmianie siedziby lub nazwy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości 
Wykonawcy, wszczęciu postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, postawienia 
Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszeniu działalności Wykonawcy.  
4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, 
że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze 
bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.  
 
5. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że Zamawiający 
otrzymuje dwa egzemplarze, a Wykonawca jeden egzemplarz. 
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§ 19 
 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.  
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTRASYGNATA: 


