
 Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 
Umowa nr….. – projekt 

 
 
W dniu  ………… 2020 r. w Poddębicach, pomiędzy:  
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 
29/35, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 828-000-18-02,  
w imieniu której działają:  
1) Włodzimierz Szymański – Prezes Zarządu 
2) Michał Srogosz – Wiceprezes Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",  
 
a  
 
……………………………………………………………………………………………………..  
 
reprezentowanym przez : 
1……………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………….  
 
posiadającym nr  NIP … REGON… KRS …..  
zwanymi  w dalszej części umowy „Wykonawcą",  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa następującej treści:  
 

§1. 
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montażowe w 
zakresie budowy wiaty do składowania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. 
2.Roboty budowlano - montażowe  o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :  
a) …………………………. 
b) …………………………. 
c) …………………………. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, terenem budowy, 
zakresem robót, dokumentacją projektową obejmującą projekt budowlany oraz pozwoleniem na 
budowę i nie wnosi zastrzeżeń.  
 

§2. 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową 
wskazaną w §1 ust. 3, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawnymi i normami oraz pozwoleniem na budowę.  
2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową wskazaną w §1 ust. 3, 
sprawdził jej prawidłowość (w tym pod względem poprawności przyjętych rozwiązań i ich zgodności z 
przepisami i ogólną wiedzą budowlaną) oraz jej kompletność i nie zgłasza do niej zastrzeżeń, a w 
związku z tym zrzeka się prawa powoływania się na jej treść i rozwiązania w niej zawarte jako 
przyczynę uzasadniającą niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
3.Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką dodatkową dokumentację projektową, która okaże 
się potrzebną Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.  
4.W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej 
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawać Wykonawcy polecenia, jeżeli będą one niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót lub usunięcia  wad i usterek tych robót.  
5.Wprzypadku sprzeczności lub niejasności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych sprzeczności lub niejasności z 
Zamawiającym. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o 
wyjaśnienie od Wykonawcy,  decyzja Zamawiającego będzie wiążąca dla Wykonawcy.  
 

 



§3. 
1.Wskazanie w dokumentacji projektowej z nazwy zastosowanych materiałów lub ich pochodzenia 
należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub 
lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W 
przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie akceptacji autora 
projektu, koszty opinii lub koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.  
2.Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w 
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty 
odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Inspektora 
Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac  
przez Wykonawcę i na Jego  koszt. Kategorycznie z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest 
wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca 
na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami.  
3. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 
parametry  techniczne, świadectwa jakości  i dopuszczenia do stosowania  w budownictwie 
materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej. W przypadku 
dostarczenia  na teren budowy materiałów i urządzeń  nie spełniających powyższych warunków 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego  ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z 
terenu budowy. 
 

§4. 
1.Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto:  
1) oferta Wykonawcy - zał. nr 1.  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 2.  
2.W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach 
wymienionych w ust. 1, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy  w 
sposób zapewniający prawidłową realizację niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W 
szczególności  w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy 
oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy 
jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy oraz zgodności przedmiotu umowy  z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie 
ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności  lub sprzeczności w treści umowy 
lub dokumentów określonych w ust. 1 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 
względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku 
ujawnienia wątpliwości  lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo 
będzie nadawać się znaczeniu  stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś 
znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
 

§5. 
1.Termin rozpoczęcia realizacji całości przedmiotu zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu 
budowy.  
2.Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 października 2020r.  
3.Przez wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją dzień, w którym Zamawiający podpisze 
protokół odbioru końcowego.  
4.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej 
staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazane wyżej terminy są obiektywnie                             
i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót stanowiących 
przedmiot umowy.  
 

§6. 
1. Zamawiający w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji  projektowej  o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.  
2.Zamawiający w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
dziennik budowy na podstawie protokołu.  
3.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 



dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. 
z 2003 r. Nr 120, poz.  1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie 
ryzyka wykonywanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem metod skutecznego ich 
minimalizowania.   
4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposób wiążący do występowania do Wykonawcy                               
o uzupełnienie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

§7. 
1. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie  Zamawiającemu czy też  osobom trzecim, w tym za szkody na  mieniu 
oraz za szkody na zdrowiu lub życiu.  
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren 
budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania terenu 
budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, lecz nie dłużej niż do 
przekazania  przedmiotu umowy do użytkowania.  
3.Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego podwykonawców.  
 

§8. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności 
zgodnej z przedmiotem umowy na wartość co najmniej równoważną wartości umowy i zobowiązuje się 
do okazania ważnej polisy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.  
3. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie  Zamawiającemu czy też  osobom trzecim, w tym za szkody na  mieniu 
oraz  za szkody na zdrowiu lub życiu.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą mienie 
oraz materiały przeznaczone do wykonania  robót od chwili przekazania terenu budowy do podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego(m.in. utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie 
wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie została zniszczone czy też skradzione ), lecz nie dłużej 
niż do przekazania  przedmiotu umowy do użytkowania.  
5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od 
ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń  
losowych;  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami      
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

6.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wynikłe podczas 
prowadzonych robót. 

 
§9. 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1)protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
2)zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz ze 
złożoną ofertą,  
3)prowadzenie dokumentacji budowy;  
4)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów;  
5)prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej; 
6)podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom  
nieupoważnionym;  
7)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  
8)realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru i 
Zamawiającym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi uczestnikami niniejszego procesu 
budowlanego;  
9)utrzymywanie w czystości terenu budowy; 
10)umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót;  
11)przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót;  



12)przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    
wymaganych prawem budowlanym;  
13)uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego;    
2.Zamawiający i inspektor nadzoru mogą zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia  
terenu budowy każdej firmy lub osoby, która w ocenie Zamawiającego nie posiada wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana 
przez Zamawiającego za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany 
kierownika budowy, co Wykonawca jest obowiązany uczynić niezwłocznie po otrzymaniu takiego 
żądania od Zamawiającego.                                                                                                                            
 

§10. 
Oprócz obowiązków określonych w  §6 do  obowiązków Zamawiającego należy:  
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
2)odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego całkowitym wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.  
 

§11. 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie ………………………..….………  zł, słownie (……………………………………….).   
w tym  VAT …………………….……….. zł  słownie:  (…………………….……………….. )            
2.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury za wykonanie i zakończenie całości robót. 
3.Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od sporządzenia i podpisania protokołu końcowego 
potwierdzającego wykonanie robót. 
4.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§12. 
1.Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie ……………………………………..- inspektor 
branży budowlanej,   
2.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczególności do:  
a)wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez nich uprawnień;  
b)reprezentowania Zamawiającego  na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności 
robót z dokumentacją projektową wyszczególnioną w §1 ust. 3 umowy, pozwoleniem na budowę  
obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej;  
c) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania  materiałów;  
d)potwierdzania  wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad;  
e)wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych 
odnośnym  wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych 
warunków, f)wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania  wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do dziennika budowy; 
g)wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających  z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.  
3. Wykonawca ustanawia:  kierownika  budowy w osobie………………………………………………..  
4.Kierownik budowy przejmie swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla prac 
objętych pozwoleniem na budowę. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności 
kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik budowy odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy.  
 

§13. 
Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców Podwykonawstwo (Zapis w przypadku 
nieangażowania podwykonawców) Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres 
rzeczowy robót).  
 

§14. 
Podwykonawstwo (Zapis w przypadku angażowania podwykonawców)  



1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 
podwykonawców.  
2.Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców: 
…………………………………………………………………………………  
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów.  
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego 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.  
5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
6.Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
b)gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;  
7.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
9.Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub 
rachunku.  
10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jeśli wartość każdej z tych umów jest większa niż 50 000,00 zł .  
12.W przypadku o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
13.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego  i Wykonawcy.  
14.W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający ma prawo do powstrzymania się z 
płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym część 
zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.  
15.Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały 
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz terminowo.  
16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed 
wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.  
 

§15. 
1.W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź 
dalszym podwykonawcą.  
2.Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 



Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom.  
3.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  przy realizacji niniejszego zamówienia.  
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
5.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
6.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
7.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo:  
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.  
8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  
9.Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy,  o których mowa w ust. 3 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
10.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na 
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.  
11.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.  
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 
 

§16. 
1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego 
wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 
o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108). Obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z  robotami 
drogowymi, ziemnymi, oznakowaniem pionowym i poziomym w tym również operatorów sprzętu. 
2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub 
umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa 
w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub 
podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, 



aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane 
z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony 
jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego 
pracownik uprawniony jest w szczególności do: 
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem 
faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 
d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów.   

 

§17. 
Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w § 16 ust. 1, które 
nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na 
innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej 
w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde 
stwierdzenie takiego przypadku. 
9) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 16 ust. 3 lit. b i c, a także 
uaktualnionego wykazu, o którym mowa w § 16 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 aktualnie 
obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdorazowe nieprzedłożenie 
dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego. 

 
§ 18. 

1.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za stosowanie jakichkolwiek przerw w 
realizacji robót wynikających z braku podwykonawcy, które będzie traktowane jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy.  
2.Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w przypadku:  
a)nieprzestrzegania przez podwykonawcę przepisów bhp i p.poż.,  
b)realizacji przez podwykonawcę robót niezgodnie z  dokumentacją  projektową  oraz obowiązującymi 
w tym zakresie  przepisami prawnymi i normami  oraz pozwoleniem na budowę;  
c)nieprzystąpienia przez podwykonawcę do realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§19. 
1.Po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość 
do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez:  
1)dokonanie  wpisu w dzienniku  budowy przez kierownika budowy;  
2)powiadomienie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  
2. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym do :  
a)przygotowania dokumentów odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, a na dzień 
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedłożenia Zamawiającemu  w szczególności:  
-oryginału dziennika budowy;  
-oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją 
projektową o której mowa  w § 1 ust. 3 umowy, przepisami prawa i obowiązującymi polskimi normami, 
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  terenu budowy,  



-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego obiektów; 
3.Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust.1 
potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie 
termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.  
4.W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie 
odbioru wykonanych prac.  
5.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić  odbioru do czasu ich usunięcia;  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;  
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi.  
6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w  tej dacie wad. 
7.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  
8.Przedmiot umowy strony uznają za zrealizowany po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie.  
9.Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.  
10.Uzyskanie przez Zmawiającego pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 
objętego niniejszą umową, stanowić będzie również podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury końcowej obejmującej pozostałą należność wynagrodzenia Wykonawcy .  
11.Czynności odbioru końcowego robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w  terminie nie dłuższym niż 30 dni 
(trzydzieści) od dnia, kiedy Zamawiający uznał roboty za zakończone.  

 
§20. 

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy są kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust.1 umowy;  
b)za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
2% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust.1;  
c)za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §5 ust.2 niniejszej umowy);  
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia;  
e)za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 500,00 zł;  
f)za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 300,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia;  
g)za nieprzedłożenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli zachodzi 
obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia;  
h)za nieprzedłożenie w terminie określonym w §8 dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
wskazanymi tam załącznikami lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności w 
wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości 
umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w §8 niniejszej umowy lub nieprzedłożenia 
Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §8 niniejszej umowy na warunkach 
określonych w tym paragrafie;  
i)za nieusunięcie jakichkolwiek wad  przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 
o którym mowa w § 19 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia;  
j)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 200,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  



2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust.1 z wyłączeniem 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu.  
3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4.Zamawiający może potrącić  naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§21. 
1.Wykonawca nie może przenosić  na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia chyba, że uprzednio uzyska  na to zgodę Zamawiającego na piśmie.  
2.W przypadku wyrażenia zgody na cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT Wykonawca złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania 
potwierdzenia  istnienia  ważnej umowy w tym zakresie.  
 

§22. 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
1)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, a   
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  
2)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach;  
3)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową o której mowa w §1 ust.3, pozwoleniem na budowę lub wskazaniami 
Zamawiającego oraz  bez uzasadnienia  przekracza termin robót  określone w § 5 ust.2 umowy;  
4)Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia swoich obowiązków 
wynikających z przepisów Prawa budowlanego, a także nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie 
obecności na budowie pomimo, co najmniej dwóch pisemnych upomnień wystosowanych przez 
Zamawiającego.  
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.  
3.Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:  
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,  
3)w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 
4)rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.  
5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić. 
 

§23. 
1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1  pkt 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie 
możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji  w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  
1)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:  
a) gdy wystąpią  przestoje i opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  



b) gdy wystąpi działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania prac objętych niniejszą umową. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się 
między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, 
rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a 
także inne nadzwyczajne zjawiska losowe bądź przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza 
kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do 
przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane 
przez stronę powołującą się na nią. Wstrzymanie robót z powodów określonych powyżej winno  być 
potwierdzone w dzienniku budowy  i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót 
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiąca),  
zła organizacja robót bądź strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, nie 
będą uznawane za okoliczności siły wyższej i tym samym  nie będą stanowiły podstawy 
uzasadniającej zmiany umowy;  
c) gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o której mowa w §1 ust. 
3 umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będą korzystnymi dla 
Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyspieszą wykonanie przedmiotu umowy;  
d)gdy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów 
technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające na 
jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy;         
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:  
a)gdy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca 
zmniejszenie wartości przedmiotu umowy;  
b)stawki podatku od towarów i usług;  
2.Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.  
 

§24. 
1.Okres rękojmi na roboty budowlane  jest równy okresowi gwarancji i wynosi ….. miesięcy liczonych 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W 
przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na 
usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że:  
a)po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b)będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu 
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w terminie i dokonania stosownego 
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  o kwotę odpowiadającą  kosztom takiego 
zastępczego usunięcia  wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub, c)będzie 
uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone przez 
Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie  w terminie wad 
nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącenia odpowiednich kwot z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2.Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego  i będzie  równy okresowi rękojmi.  
3.Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego.  
4.Strony ustalają następujący tryb usuwania  wad robót ujawnionych w okresie gwarancji;  
a)Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej  
wadzie;  
b)w okresie objętym gwarancją Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 
własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty   
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych przypadkach w innym 
uzgodnionym  z Zamawiającym terminie; 22 
c)po bezskutecznym upływie terminie określonego w ust.4 pkt b) Zamawiający usunie wady we 
własnym zakresie, kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 
usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę;  
d)Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień , o których mowa w ust. 4 
pkt c) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów 
w terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania; 
e)jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie  określonym w ust. 4 pkt. b) 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 20 ust.1 
lit. j);  



f)jeżeli usunięcie wady lub usterki wymagać będzie  wykonania  dokumentacji projektowej  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację we własnym zakresie i na własny koszt.  
5.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia  wad w zakresie  robót  
wykonanych w ramach niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  
6.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także  po okresie określonym w ust. 2, 
jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.  
7.W odniesieniu do wadliwej części  przedmiotu umowy , w zamian  której Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu część wolną od wad, lub w której dokonał napraw, okres gwarancji przedłuża się o 
okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z tej części przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.  
8.Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego                                 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

§25. 
1.Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 
umowy  w wysokości    .......% wynagrodzenia umownego tj…………….  zł, o którym mowa w § 11 ust. 
1 (słownie:…………………………………. ) w  następujących formach dopuszczonych zapisem art.148 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
a) w pieniądzu tj. przelewem  kwoty w wysokości ………………..zł, na rachunek Zamawiającego 
w…………………..............................................................................................................................;  
b) w ……………………..............................., której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego.  
2.W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. b) Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie na 
okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w formie, o której mowa w ust.1 lit. b) Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 
zasadach:  
a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania umowy  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przedsięwzięcia inwestycyjnego;  
b) 30%  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  nie później  niż  w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady.  
4. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana w formie aneksu do niniejszej umowy.  
5.Zabezpieczenie należytego wykonania mowy poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej 
umowie może służyć w szczególności na poczet  pokrywania kar umownych i zaspakajania roszczeń 
Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków 
określonych w gwarancji.  
6.W przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia .  
7.W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla prawidłowego 
zakończenia przedmiotu umowy. 
 

§26. 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  
2.Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma 
właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.  
 

§27. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczególne właściwe 
do przedmiotu umowy.  
 

§28. 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.  



 
§29. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                     
a 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
Zamawiający:                                                                                                          Wykonawca: 


