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         Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY nr WP.ZPI.271.22.2015 
 

zawarta w dniu ……………………….. r. w ………pomiędzy:  

Gminą Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, 

NIP: 826-20-37-238, REGON: 711 582 204,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrz Żelechowa – Mirosława Miszkurka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beata Kosyra 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

Firmą ........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................... 

pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., 

reprezentowaną przez: 

.....................................................................................................* 

 

lub 

 

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

....................................................... z siedzibą w ........................ przy ul. ....................................... 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 REGON ................................ NIP ..............................................*. 

 

zwaną/ym dalej Wykonawcą ,   

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na postawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej w treści umowy ustawą, 

o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 

Żelechów”. Szczegółowy zakres realizowanych prac został określony w SIWZ. 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, będących wyrobami 

budowlanymi wprowadzonymi do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, 

poz. 883). 
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§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: do 10 grudnia 2015 r. 

2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy może nastąpić po przekazaniu 

terenu robót budowlanych. Wprowadzenie na teren robót budowlanych nastąpi 

w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od dnia 

podpisania umowy. 

3. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy po wcześniejszym odebraniu wykonanych 

robót, zgodnie z § 9 niniejszej umowy. 

4. Termin odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w ciągu 2 dni 

roboczych od pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

i przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu, 

b) dokonania odbioru końcowego wykonanych robót,  

c) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane projekty, dostarczone materiały 

budowlane oraz wykonane i odebrane roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy, 

b) przejęcia terenu robót od Zamawiającego i jego zabezpieczenia pod względem bhp. 

i p. poż. na czas realizacji robót budowlanych,  

c) pokrycia wszelkich opłat urzędowych, kosztów uzgodnień oraz otrzymania 

pozwoleń i decyzji od właściwych podmiotów i jednostek, poza opłatami 

związanymi w warunkami przyłączenia do sieci zewnętrznych (m.in. sieci 

energetycznej), które ponosi Zamawiający, 

d) bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej – w niezbędnym zakresie,  

e) przygotowania zaplecza budowy i sprawowania dozoru na terenie robót, 

f) ponoszenia kosztów związanych z poborem wody i energii dla potrzeb wykonania 

robót budowlanych, 

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów 

zagospodarowania terenu, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia 

ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń 

posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu na budowie,  

h) zapoznania się i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego w tym regulaminu utrzymania 

czystości porządku na terenie gminy Żelechów i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i 

kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 

Wykonawca, 
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i) wykonania robót z materiałów własnych, będących wyrobami budowlanymi 

wprowadzonymi do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 

883) i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru 

wymaganych prawem dokumentów, 

j) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją, 

profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami 

technicznymi, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz 

zaleceniami Zamawiającego, 

k) wyznaczenia osoby do reprezentowania Wykonawcy,  

l) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, 

m) zapewnienie w czasie trwania prac należytego ładu i porządku, zapewnienie 

ochrony znajdujących się na terenie sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu 

i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, 

n) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji, 

o) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w niezbędnym zakresie, 

p) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego, 

q) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

r) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 

s) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

t) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

w dwóch egzemplarzach, 

u) uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

v) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestniczenia w tej czynności. 

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni / zatrudni 

podwykonawców*.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące 

przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany do przedkładania zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, w terminie 7 dni przed jej zawarciem, oraz poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

4. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

i do jej zmiany, wynosi 7 dni od dnia otrzymania odpowiednio projektu umowy, umowy, 

projektu zmian umowy, zmian umowy. 

5. Zastrzeżenia oraz sprzeciw, o których mowa wyżej mogą być wnoszone przez 

Zamawiającego w przypadku: 

a) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

6. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje 

o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom. 

8. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży 

dokumenty potwierdzające płatność na rzecz Podwykonawcy lub pisemne oświadczenie 

potwierdzone przez Podwykonawcę robót budowlanych, że płatności z tytułu umowy 

zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

14. Wartość robót wykonywanych przez podwykonawców nie może być większa od ceny 

robót wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy. 

15. Umowy o podwykonawstwo powinny zawierać postanowienia w zakresie istotnych 

warunków umowy odpowiadające swoją treścią postanowieniom niniejszej umowy. 

16. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli realizuje powierzone mu roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 

i przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany podwykonawców 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca uwzględni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres 

odpowiedzialności za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności 

przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowiące 

maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 za realizację całości przedmiotu umowy wyraża 

się kwotą: 

- netto ……………… zł (słownie: …………………………………………….……… zł) 

- VAT ….% …………….… zł (słownie: ………………………………………..…… zł) 

- brutto ……………… zł (słownie: ………………………..………………….……… zł) 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z ostateczną 

realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie 

inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek VAT, 

wykonania badań, zebranie koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, pozwoleń, 

koszty wykonania projektów, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, 

porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza budowy (telefon, dozorowanie budowy), koszty usunięcia odpadów. 

 



6 

 

§ 6 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej po wykonaniu robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą do wystawienia 

faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie danych 

robót bez wad, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego wraz z dokumentami 

wskazanymi w § 9 ust. 3. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie: 

a) protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie robót bez wad, podpisany 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

b) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez 

niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, 

potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku 

korzystania z usług podwykonawcy, 

c) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego 

wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty – zgodnie z § 4 umowy. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na 

fakturze. 

4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do 

wystawiania faktur. 

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.  

7. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową 

oraz służącym do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest równowartość 

10% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 2  tj. 

.......................................zł (słownie:.........................................................................).  

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 

określonej w ust. 1 w formie ................................................................ . 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji 

umowy na zasadach określonych w art. 149 ustawy pzp. 

4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane.   

5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia z tytułu roszczeń z gwarancji 



7 

 

jakości i rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość kompensaty roszczeń z tytułu gwarancji i 

rękojmi, z bieżących należności Wykonawcy, zgodnie z § 6, bez konieczności odrębnych 

oświadczeń. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, 

a w szczególności: 

a) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub 

w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, 

niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi 

uzgodnieniami. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 

dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na 

podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 

a) należy ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie 

zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli 

tymczasowych, 

b) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót 

w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty 

w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu teren budowy. Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża 

stronę, która dała powód do odstąpienia od umowy. 

6. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 5 następuje w obecności Wykonawcy, 

chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, 

wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.  

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, 



8 

 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 

zostały one wykonane należycie. 

 

§ 9 

Odbiór robót 

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet dokumentacji odbiorowej w celu jej sprawdzenia, w tym: stosowne atesty 

i certyfikaty na materiały. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego oraz 

dostarczeniu kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po ich 

usunięciu strony ponownie przystąpią do odbioru. 

7. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 10 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące 

przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały na okres ………. miesięcy, licząc od 

daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres 

gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych 

wad, w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego wad lub w innym 

technicznie możliwym terminie. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

a) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 

w zakończeniu przedmiotu umowy, 

b) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za odstąpienie od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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c) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

d) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za brak zapłaty lub 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki, liczonej od daty terminu zapłaty, 

e) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każde zdarzenie, 

f) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za nieprzedłożenie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, za każde zdarzenie, 

g) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za brak zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każde zdarzenie. 

2. W przypadku niedokonania zapłaty kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 

tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego 

Zabezpieczenia. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Wymagalność kar 

 

1. Kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, stają się wymagalne: 

a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 13 

Wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi  

 

1. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania 

była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.  

2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokołów ujawnienia wad 

i usterek) usterki lub wady, Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, licząc od daty otrzymania pisemnego ich 

zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). 

Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu 

z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia (lub równoznacznego potwierdzenia 

prawidłowego nadania faksu) lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie, Zamawiający po 

uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 

i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości. 

4. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, 

Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w Sądzie, właściwym miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, będą sprawować 

inspektorzy nadzoru. Zamawiający wskaże osoby, które będę pełnić funkcję inspektorów 

nadzoru w zawiadomieniu, które przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu wprowadzenia 

na budowę. 

2. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z 

Wykonawcą, Zamawiający, wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie 

..................................................... na cały okres obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazał Zamawiającemu listę osób, które 

pełnić będą samodzielne funkcje techniczne przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z 

Zamawiającym, Wykonawca, niezależnie od wskazania osób określonych w ust. 3, 

wyznacza przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym w osobie 

..................................................... na cały okres obowiązywania umowy. 

5. W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczać Zamawiającemu aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów 

i kierowników robót do właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy, projektantów, 

kierowników robót jest możliwa w wyniku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 

tym osobom sprawowanie funkcji. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do 

umowy. 

7. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego lub osób sprawujących nadzór 

inwestorski, Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną informację o wprowadzonej 

zmianie.  

 

§ 15 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

a) Zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, 

gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w ofercie, iż realizację 

zamówienia powierzy podwykonawcom. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z 

uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej 

realizacji umowy, 
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b) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do 

zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji, 

c) Zmiany stawki podatku VAT, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w 

tym zakresie. W takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto umowy, 

d) Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności. 

e) Zmian zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian 

organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 

jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 

przedmiotu zamówienia. 

f) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia robót 

budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez 

Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z 

uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w 

szczególności: warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty 

wandalizmu, zmiany dokumentacji, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest 

spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Kosztorys uproszczony. 

 

 

 

      ……………………………                ……………………………    

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………..   


