
Załącznik nr 6 do SIWZ    

Wzór umowy WP.ZPI.271.10.2016 

 

 

Zawarta w dniu …………….. w …………………… 

pomiędzy: 

1. Gminą Żelechów reprezentowaną przez Burmistrz Żelechowa, mgr Mirosława 

Miszkurka, z siedzibą w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, REGON 

…….;  NIP ……, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Kosyra, zwaną 

dalej Zamawiającym,  

a 

2. ……………………………………………………. REGON ……......................, NIP 

…......................................, 

Reprezentowanym/ą przez: ............................................. 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:        

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Modernizacja budynku 

komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie”. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do 

umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy 

stanowiące załącznik Nr 2 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i polskimi normami.  

4. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu niezbędne jest zapewnienie nadzoru 

konserwatorskiego nad prowadzonymi robotami, w związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy oraz udzielenia wszelkich informacji 

dotyczących wykonywanych prac na obiekcie konserwatorowi zabytków lub jego 

przedstawicielowi. 



§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonywania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 października 

2016 r. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)   Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Wskazanie miejsca poboru wody; 

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

     § 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zgodnie z zasadami sztuki 

oraz przy uwzględnieniu stopnia staranności wynikającego z profesjonalnej działalności 

Wykonawcy, a w szczególności: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi: Polskimi Normami 

Budowlanymi i Branżowymi przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz 

spełniają inne wymagania określone w przepisach szczególnych; 

2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego 

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

5) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej na własny koszt; 

6) Zapewnienie dostaw wody na własny koszt, 

7) zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy; 

8) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów zakupionych we własnym zakresie, 



9) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości materiałów na 

terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu w celu 

zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi 

w certyfikatach. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku jakości materiałów, 

koszty sprawdzenia jakości materiałów obciążać będą Wykonawcę. 

10) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów prawnych, w tym 

wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 672, ze zm.) i ustawy z dnia 14.12.2012r. 

o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21, ze zm.) wraz przepisami wykonawczymi; 

11) Ponoszenie 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 przyjętym od Zamawiającego lub mających 

związek z prowadzonymi robotami; 

12) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne 

z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

15) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 



18) 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; 

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 

i konieczny do ich usunięcia;  

21) Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót  

i przywrócenia stanu właściwego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

 22)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem    

        niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody    

        Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 3, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez 

Wykonawcę, a w szczególności zgłaszania uwag, zlecania ekspertyz w każdym momencie 

realizacji przedmiotu umowy. 

8.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy 

przy zastosowaniu zakupionych na własny koszt materiałów oraz przy wykorzystaniu 

urządzeń własnych. 

9.   Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz inne przepisy prawne) oraz wymogom 

dokumentacji przetargowej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  

posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości, certyfikaty zgodne 

z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną, dostarczoną Wykonawcy 

dokumentacją techniczną. 

11. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, 

a wyniki tych badań wykażą, że materiały badań bądź wykonawstwo są niezgodne 

z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji, koszty tych badań obciążą Wykonawcę, 

a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umowa, koszty 

badań ponosi Zamawiający. 

12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ...............................................  złotych 

(słownie: ...........................................................................................). Na powyższą kwotę 

składa się kwota netto w 

wysokości……………………………..słownie……………….………. plus podatek VAT 

w wysokości………………………….zł słownie………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, 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 związane z realizacją niniejszej 

umowy, w tym w szczególności koszty użytych materiałów, transportu, opłaty 

publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty pośrednie. Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT.  

5. Strony ustalają, że płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT końcowej, 

wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty wpływu 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

6. Płatnikiem będzie Gmina Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, 

NIP 826-20-37-238. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy prowadzony 

w ................... o nr ................................................................ 

7.  Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia za wykonane prace w oparciu o faktury 

przejściowe oraz fakturę końcową. W tym wypadku łączna wartość faktur przejściowych 

i końcowej (ich suma) nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, 

o którym mowa w ust. 1. Decyzja o zastosowaniu rozliczenia w powyższy sposób oraz 

o ilości faktur przejściowych należy do Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie 

służą żadne roszczenia, w szczególności nie służy mu prawo żądania rozliczenia 

w oparciu o faktury przejściowe oraz fakturę końcową. 

8.  Kwota, na jaką faktury przejściowe mogą opiewać, zależeć będzie od posiadanych przez 

Zamawiającego wolnych środków finansowych i stanu zaawansowania wykonanych 

prac. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

(zaawansowania prac) wraz z wymaganymi postanowieniami umowy załącznikami 

w postaci protokołów badań, sprawdzeń itd., podpisany bez zastrzeżeń przez Inspektora 

Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Płatność na podstawie faktury przejściowej, 

wystawionej po częściowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, nastąpi w terminie 

30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego po poświadczeniu 

kwoty do wypłaty przez Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie końcowy protokół odbioru zawierający 

wszystkie protokoły badań, prób, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty, 

pozytywne protokoły z rozruchu instalacji itd. zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, w tym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania 



i odbioru robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia podpisany bez 

zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i kierowników robót 

branżowych zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz 

z projektami powykonawczymi. Wykonawca w szczególności przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumenty wymienione w art. 57 ust 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane. 

Po spełnieniu wszystkich warunków Zamawiający wypłaci Wykonawcy, stosownie do 

ust. 5, wynagrodzenie poświadczone do wypłaty przez Inspektora Nadzoru. 

10. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie 

oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz należności za wykonane 

przez Podwykonawcę roboty. 

11. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane prace na rzecz 

Wykonawcy z przekazanej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia 

Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10. 

12. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający 

na okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od 

Wykonawcy należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 

13. Zamawiający ma prawo do potrącania z faktur kar umownych, o których mowa w § 7. 

§ 6 

Odbiory 

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, strony zgodnie postanawiają, że po wykonaniu zamówienia 

nastąpi odbiór końcowy, który będzie polegać na komisyjnym ustaleniu zgodności 

wykonania zgłoszonych do odbioru robót z SIWZ oraz ze złożoną ofertą i przepisami 

prawa, przy zachowaniu najwyższych standardów wymaganych w tego rodzaju 

działalności. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 



3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, inwentaryzację geodezyjną oraz dokumenty 

gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót) oraz wszelkie atesty i certyfikaty. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. Jeżeli w toku odbioru czynności zostaną stwierdzone wady, to niezależnie od innych 

uprawnień wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

termin na ich usunięcie, co następuje na koszt Wykonawcy. Po usunięciu wad strony 

sporządzą dodatkowy protokół odbioru; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może według swego wyboru: odstąpić od 

umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub 

części - na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)  

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które w ocenie Zamawiającego 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu 

usunięcia tych wad. 



10. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, bądź 

w przypadku jego sporządzenia – w dodatkowym protokole odbioru. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, bądź w przypadku jego 

sporządzenia – dodatkowego protokołu odbioru. 

13. W razie nie usunięcia  przez Wykonawcę w terminie wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie pogwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

     a) za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu robót w stosunku do terminu określonego 

w § 2 w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust.1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, określonej 

w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego do 

usunięcia wad, 

     c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1, 

  d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

e) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmian – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego 



w § 5 ust. 1, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za 

każdy dzień opóźnienia płatności po terminach określonych w niniejszej umowie, przy 

uwzględnieniu § 5 ust. 12. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 8 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa i niniejszą umową, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy także wówczas, gdy: 

1) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d) niezależnie od żądania zapłaty 

kary umownej, 

2) w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 4, niezależnie od żądania zapłaty kary 

umownej, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez istotnych przyczyn lub przerwał je 

z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

4) wystąpi istotna zmiana powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy; 

5) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności realizuje 

roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego, 



6) w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne albo egzekucyjne, 

7) Zamawiający na skutek zaistnienia nieprzewidywanych uprzednio okoliczności 

nie będzie mógł wywiązać się ze swych zobowiązań umownych. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o 

odstąpieniu należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty dowiedzenia się o okoliczności je 

uzasadniającej. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony 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 do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

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 w przypadku, o którym mowa w pkt 4, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację robót we 

własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich. W takim wypadku, jeżeli sumy już zapłacone 

Wykonawcy powiększone o koszt robót zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę 

trzecią przekraczają wynagrodzenie brutto określone w § 5 ust. 1, Wykonawca, oprócz 

naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę. 

§ 9 

Umowy o 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 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom. 

7. 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. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zmawiającego 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. 

9. 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. 

10. 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. 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. 

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

robót wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy. 

14. Umowy o podwykonawstwo powinny zawierać postanowienia w zakresie istotnych 

warunków umowy odpowiadające swoją treścią postanowieniom niniejszej umowy. 

15. 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. 



16. 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. 

17. 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. 

 

§ 10 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

okres …. miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, bądź 

w przypadku jego sporządzenia – dodatkowego protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 7 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym z tytułu 

niniejszej umowy), obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, 



z minimalną sumą ubezpieczenia, która powinna odpowiadać co najmniej wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2.  Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostawać w mocy przez cały okres 

obowiązywania umowy, tj.: od daty podpisania umowy do daty końcowego odbioru robót. 

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę wraz z dowodem jej opłacenia nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy wraz z dowodem jej 

opłacenia w terminie określonym w ust. 3 lub nie przedłuży ubezpieczenia, stosownie 

do ust. 2, Zamawiający ma prawo ubezpieczenia robót na koszt Wykonawcy oraz potrącenia 

kosztów opłaconej składki z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od przysługującego 

Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 7 ust. 1 lit d). 

5.  Beneficjentem z tytułu ubezpieczenia prac budowlanych jest wyłącznie Zamawiający. 

6.  W przypadku gdy wysokość otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokości 

powstałej szkody, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, niezależnie od żądania zapłaty kar umownych, określonych w § 7. 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

a) zmiany stosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, na inne, o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w 

SIWZ i niniejszej umowie – w sytuacji wycofania materiałów i urządzeń z produkcji przez 

producenta, bez zmiany wartości umowy; 

b) zmiany terminu realizacji umowy i/lub wartości umowy w sytuacji, gdy Wykonawca 

w trakcie realizacji robót ustali uzasadnione błędy lub braki w dokumentacji projektowej, 



które uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie i/lub 

koszcie; 

c) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia, podyktowane zapewnieniem prawidłowego wykonania robót 

budowlanych, zastosowaniem innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności bardziej optymalnych lub 

nowoczesnych oraz w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany te nie mogą powodować 

zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, mogą być natomiast powiązane z 

obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, 

d) 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, 

e) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

- w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, 

powodujących uniknięcie kolizji, 

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

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

g) Obniżenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcę. 

h) Zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

i) Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności. 

j) Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych. 

k) Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła 

wątpliwości interpretacyjne między stronami. 

l) Zmian sposobu płatności wynagrodzenia. 

m) Zmiany wynagrodzenia.  

n) 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, 

wystąpienia zamówienia uzupełniającego, 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. 

o) Zmiany w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Powyższa zamiana 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność 

wykonania prac zamiennych wynika z niemożności wykonania prac przewidzianych w 

dokumentacji. 

3. Okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog, w oparciu o który Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. Okoliczności te nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 

i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), ustawy 

z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz 

Kodeksu cywilnego. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy są: 

a)  ze strony Zamawiającego …………………….  tel. ………………. 

b)  ze strony Wykonawcy …………………….             tel. ………………. 

c) ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: Pan .............................. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ..........................w specjalności ..................wydane w 

dniu ....................... w ...................................   tel. ………………… 

d) ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie Pan: 

..............................., posiadający uprawnienia budowlane nr .................................... w 



specjalności ................................... wydane w dniu .................... w ............................... tel. 

………………… 

§ 14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

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

          Wykonawca                   Kontrasygnata                              Zamawiający 

Skarbnika Gminy 


