
 
 

Załącznik Nr 7 

PROJEKT UMOWY Z WYKONAWCĄ – ISTOTNE POSTANOWIENIA 

 

zawarta w dniu ...................................... r. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna NIP 685-10-04-834, REGON 

370440330 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : 

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

a ………………………………………....................................................................................... 

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

NIP .............................................., REGON ................................................ 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania w stanie wolnym od 

jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy - Zamówienia wskazanego w ust. 2 i 3 realizowanego 

w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Grab – Wyszowatka w km 0+000-0+720”. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiotem Umowy - Zamówienia objętego niniejszą 

umową jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej 

Grab – Wyszowatka w km 0+000-0+720, zgodnie ze stanowiącymi załącznik do niniejszej 

umowy dokumentami formalno - prawnymi. 

3. W ramach robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy – Zamówienia Wykonawca 

zobowiązany będzie w szczególności do wykonania następujących elementów składających się 

na kompletny przedmiot zamówienia:  

- Frezowanie nawierzchni o znacznym zdeformowaniu  

- Uzupełnienie korpusu drogi – poszerzenie jezdni do 5 m 

- Uzupełnienie podbudowy korpusu drogi tłuczniem kamiennym 

- Nawierzchnia bitumiczna na szer. 5 m 

- Pobocza z tłucznia kamiennego o szer. 0,75 cm po obu stronach 

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

projektową, zezwoleniami –jeżeli dotyczy, wymaganiami określonymi w art. 5 ust 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, normami polskimi i branżowymi. 

5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami ( w tym w/w projektach). 

§ 2. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy:  

a)rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy – po podpisaniu umowy i protokolarnym 

przekazaniu terenu budowy. 



 
 

b) zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy tj. faktyczne zakończenie wykonywania 

wszystkich robót oraz spełnienie wszystkich warunków– nastąpi w terminie nie późniejszym 

niż w terminie do 29.05.2020 roku. 

§ 3. Sposób wykonania umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego.  

1.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy po podpisaniu 

umowy.  

1.2 Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.  

2 Obowiązki Wykonawcy.  

2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej 

Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy, na każde żądanie Zamawiającego oraz 

przedstawiania sprawozdań.  

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia na kierownika budowy osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia.  

2.3 Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do 

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  

2.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań 

technicznych z zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego,  

b. złożoną ofertą,  

c. zasadami sztuki budowlanej.  

2.5 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 

dokumenty potwierdzające, jakość wbudowanych materiałów zgodnie z prawem budowlanym.  

2.6 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

a. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

b. natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

c. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

d. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

e. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego.  

2.7 Za wykonany przedmiot umowy przed Zamawiającym odpowiada jedynie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby warunki narzucone przez niniejszą umowę 

znalazły zastosowanie również do partnerów jak i podwykonawców.  

2.8 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie 

wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 niniejszej umowy.  

3. Zapewnienie bezpieczeństwa.  

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

3.2 Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec stron trzecich w tym 

odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez nie w związku 

z realizacją robót. 

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie od dnia przekazania 

wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego robót osoby, które będą świadczyły pracę 

u wykonawcy lub podwykonawcy związaną z wykonywaniem niezbędnych czynności do 

realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 



 
 

przez wykonawcę lub podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo 

określonych w przedmiarach robót. 
4.1 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

listę wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych 

szczegółowo określonych w przedmiarach robót wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do 

ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4.2 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 4.1, będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane 

na podstawie umowy o pracę. 
 

§ 4. Zasady współdziałania stron, Podwykonawcy 

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego. 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy; 

b. przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania umowy. 

2. Podwykonawstwo. 

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie 

z podwykonawcą umowy o roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu 

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

projektu jej zmiany. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, nie zgłosi 

w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę 

o podwykonawstwo lub jej zmian. 

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty 

budowlane, 



 
 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane 

zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

informujące podwykonawcę, że: 

1) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

2) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi 

w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę 

o podwykonawstwo lub jej zmian. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo 

postanowień, o których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 

7 i 8 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego 

dalszego podwykonawcę.     

 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto ......................  złotych (słownie: 

…….……………..……), które uwzględnia należny w ustawowej wysokości podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym, która 

została wybrana przez Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego lub końcowego 

wykonanych robót bez wad podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy 

jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji 

przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie 

o dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 6. Odbiory i procedura 

1. Zawiadomienie o gotowości odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca każdorazowo 

będzie składał w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia o gotowości dokonania odbioru częściowego Wykonawca załączy 

następujące dokumenty: 



 
 

1) Protokół częściowy odbioru robót z podaniem wykonanego elementu tj. Uzupełnienie 

korpusu drogi – poszerzenie jezdni do 5 m, wartości netto i brutto, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy 

tj. elementu robót związanego z Uzupełnieniem korpusu drogi – poszerzeniem jezdni do 5 m 

oraz powiadomi uczestników odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 2.  

4.  Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni 

roboczych od daty wpływu zawiadomienia o gotowości do odbioru. Z czynności odbioru 

spisany zostanie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych 

przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do 

usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

6. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub 

ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

7. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

8. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7. Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturą częściową 

i końcową. 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tj. jedna faktura w 2019 r. i faktura 

końcowa w 2020 r. 
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 

świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług 

podpisane przez kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę 

upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, 

dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 

podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw 

lub usług podpisane przez kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika 

robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę 

z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

podwykonawcę i ich wartości, 



 
 

3) protokoły odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru. 

3. Zapłata za fakturę VAT częściową lub końcową nastąpi na podstawie polecenia przelewu, 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia będzie: 

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego 

dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub 

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane 

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub 

innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, 

potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem lub 

3) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane roboty, dostawy lub usługi lub 

4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane roboty, dostawy lub usługi lub 

5) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach 

niniejszej Umowy lub 

6) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

– w ramach niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej 

zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

5. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, że zapłata Wykonawcy faktur  VAT nastąpi z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split-payment). 

 

§ 8. Gwarancja 

1. Zgodnie z informacją zawartą w ofercie przetargowej Wykonawca na Przedmiot Umowy,  

udziela gwarancji na okres ………… miesięcy oraz udziela  rękojmi za wady równej okresowi 

gwarancji na wykonane roboty budowlane, których bieg rozpoczyna się w dniu następnym po 

odbiorze końcowym robót.   

2. Warunkiem odbioru jest wystawienie przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego 

stwierdzającego, że rezultat robót jest wolny od wad i odpowiada postanowieniom umowy, 

w którym zobowiąże się on do  nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) Przedmiotu Umowy lub 

wad i awarii w zakresie robót budowlano-montażowych, które wystąpiły w okresie gwarancji 

na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

gwarancyjnych na materiały budowlane i urządzenia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) Przedmiotu Umowy 

lub wad i awarii w zakresie robót budowlano-montażowych, które wystąpiły w okresie 

gwarancji oraz rękojmi, niezwłocznie - jednakże przystąpienie do ich usuwania musi nastąpić 

nie później, niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w szczególności w ww. okresie zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć 



 
 

niedostrzeżone podczas odbioru końcowego wady – niezgodności z przekazaną dokumentacją 

projektową i SIWZ.  

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia zgłoszonych wad, usterek 

i awarii, w terminie o którym mowa w ust. 4 Zamawiający ma prawo do usunięcia ww. wad na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy – bez uprzedniego upoważnienia Sądu. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu uzasadnionych kosztów jakie ten poniósł na ich 

usunięcie, w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

7. Ponadto w razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może; 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, żądać ponownego wykonania danego elementu po raz drugi. 

8. Strony zgodnie ustalają, że w wyniku wykonania zastępczego o którym mowa w ust. 5 

Zamawiający nie traci praw wynikających z rękojmi i gwarancji w myśl ust 1. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

 § 9. Kary umowne 

1.  Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto należnego za wykonanie zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 

1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. ust. 1. 

d)  za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

e)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki. 

f)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty 

budowlane lub jej zmian w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1. 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5. ust. 1. 

i)  z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników w oparciu 

o umowę o pracę) za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek niż stosunek 



 
 

pracy.  

2.  Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 10. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami 

Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia 

się z wykonaniem robót przez okres 14 dni, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy 

niż 14 dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez 

Zamawiającego, 

3) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub wystąpiła konieczność dokonania przez 

Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,  

4) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania 

dodatkowego terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty 

niespełnionego świadczenia albo od Umowy w całości. 

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo 

złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia 

lub w przypadku terminów określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po upływie 

tych terminów. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy. 

 5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy (art. 145 Ustawy Pzp). 

 

 



 
 

§11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony niniejszym potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, 

tj.  w wysokości …………………………. zł w formie ………………………………………… 

2. Strony zgodnie postanawiają, że z ww. kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający może dokonywać potrącenia wszelkich przysługujących mu od Wykonawcy 

należności, w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w zapłacie 

jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych z tytułu niniejszej umowy przez okres przewyższający 

7 dni liczony od dnia wymagalności tych należności, a w szczególności kar umownych, 

kosztów usuwania wad i usterek itp. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. Strony postanawiają, że Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia 

w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie rękojmi 

i gwarancji za wady wykonanych robót budowlanych i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

§ 12. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki 

zmian w ust. 2-17 niniejszego paragrafu Umowy. 

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku. 

3.  W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 

sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 

Umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w  § 5 ust. 1 Umowy lub terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy. 

4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty 

lub 

2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy, określonego  w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia 

spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 

5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, 

zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 

dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego 

z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 



 
 

wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian 

w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu 

prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy poprzez 

wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 

wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie 

czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po 

wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla 

Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony 

Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak działania sił przyrod, 

w tym huragany lub powodzie Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy 

jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł 

wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej 

wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

8. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 



 
 

doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie 

badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień 

w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania 

przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. b Umowy, poprzez wydłużenie o okres 

takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po 

wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla 

Wykonawcy przed taką zmianą. 

9. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów 

scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 

wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone 

zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów 

i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, 

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane 

w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. 

10. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element z Tabeli 

elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości 

tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego 

elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące 

założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud 

za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 

zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego 

elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione 

(pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na 

podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące 

założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud 

za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 

zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. b Umowy, poprzez wydłużenie o okres 

niezbędny do dokończenia robót. 

12. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 

zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste 

błędy pisarskie lub rachunkowe. 



 
 

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy 

(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 

14. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

     1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 

     2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 

     3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

         niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, 

gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest zmienić kierownika budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie. 

16. W przypadku zmiany kierownika budowy/ robót, o których mowa w ust. 15 i 16 niniejszego 

paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone 

w SIWZ dla danego specjalisty. 

17. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, 

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany 

wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią 

dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania 

umowy przez Wykonawcę. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.  

2. Strony oświadczają, że nie dokonano żadnych ustnych ustaleń, ponad postanowienia 

zawarte w niniejszej umowie. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz 

umowy o dzieło, i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy 

i 2 dla Zamawiającego.  

 

 

Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do oferty parafowanych istotnych postanowień umowy. 


