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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

NR   ………………………………….. 

 

W dniu ......................... r. w  Lutocinie pomiędzy: 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, NIP 5110271300,  REGON 130378261  zwaną dalej 
w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Jacek Kołodziejski, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz 

a   ................................................. zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

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

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez 
negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 
2019 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pod nazwą: „Remont drogi 
gminnej nr 460410W Przeradz – Siemcichy - Będzymin’’ 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją, przedmiarem robót i zasadami 
wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi.  

3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:  

3.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

3.2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

3.3. Przedmiar robót, dokumentacja projektowa. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,  
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 
przepisami oraz wiedzą budowlaną,  

3) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora nadzoru i 
przekazanie jej Zamawiającemu,  

4) pisemne zgłoszenie robót do odbioru,  
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym pracami, na 

zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego 
wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich 
części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

6) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt i własnym staraniem czasowej organizacji ruchu 
na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztów wynikających z dostosowania układu 
komunikacyjnego związanego z realizacją zadania,  

7) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,  
8) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowania materiałów i urządzeń w tym: np. wyników oraz 
protokołów, badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,   

 



Zamawiający:   Gmina Lutocin 

Tryb podstawowy:  "Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz – Siemcichy - Będzymin" 
  

________________________                      ___________FIN.271.3.2.2021                                                                           - projekt -  

2 
 

 

9) ustanowienie kierownika budowy w osobie: …………..…………….., do którego podstawowych obowiązków 
należy:  
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego;  

b) prowadzenie dokumentacji budowy – dziennika budowy; 
c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego;  
d) zawiadomienie Zamawiającego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu robót budowlanych przez 

Inspektora nadzoru;  
e) natychmiastowa realizacja zaleceń wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na planie 
uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót. 

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń leżących po stronie 
Wykonawcy, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca naprawia na własny 
koszt. 

4. Przekazanie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy Zamawiającemu. 
5. Posiadanie i utrzymywanie w toku wykonywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy.  Wykonawca  
zobowiązany jest dostarczyć opłaconą polisę lub inny dowód ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

6. Po zakończeniu robót uporządkowanie teren budowy, przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w 
czynnościach mających na celu zgłoszenie zakończenia robót. 

7. Niezwłoczne przedstawianie wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 
a następnie Zamawiającemu, wszelkich robót dodatkowych, zamiennych i niewymagających wykonania.  
Powyższe roboty winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności. 

8. Informowanie Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewni niezbędny sprzęt w zakresie 
zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  
 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przekazania Wykonawcy placu budowy  wraz z niezbędną dokumentacją,  
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót,  
3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.  
4) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 

 

§ 4 
Terminy wykonania 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania terenu 
budowy oraz dziennika budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania 
umowy. 

3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień faktycznie zakończonych robót 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru na pisemnym zgłoszeniu gotowości odbioru końcowego. 

4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości odbioru. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe (wyliczone na podstawie 
kosztorysu ofertowego) w wysokości ……………….………… złotych brutto, (słownie złotych: …………………………), w 
tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości …………….. %, to jest w kwocie ……….….. zł. 
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2. Cena brutto wykonania zamówienia wynika ze szczegółowej wyceny robót dokonanej przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów określonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy oraz sztuki budowlanej i technologii 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Powyższe wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji 
przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych 
parametrów technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym również koszty robót i 
materiałów nie ujętych w przedmiarze robót a niezbędnych do wykonania całości prac objętych umową 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty związane z wypełnieniem 
przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wymienionych w SWZ.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 1 i § 2 
niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (w tym: opłaty za wodę, 
energię, wywóz ziemi, itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, należne podatki oraz elementy niezbędne do 
wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.  

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w 
oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową  oraz SWZ.  

6. Wszelkie zmiany w zakresie robót do wykonania muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich 
wykonaniem.  

7. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom, z 
wyjątkiem zapisów określonych w  umowie. 
 

§ 6 
Sposób rozliczenia i płatności 

 

1. Strony uzgadniają jednorazową zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane 
roboty budowlane.  

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót.  

3. W przypadku, gdy określone roboty objęte danym zamówieniem wykonywane były przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie dowody zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, 
za które wynagrodzenie częściowe zostało wypłacone.  

4. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez 
Wykonawcę faktura po protokolarnym odbiorze robót.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w 
terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.  
Dane do wystawienia faktury: Gmina Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin,  NIP: 5110271300. 

6. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej – E-faktury. 
8. Wykonawca oświadcza, że wskaże w fakturze rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
 

§ 7 
 Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że:  
1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 
2) posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,  
3) dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz posiada potencjał 

techniczny i ekonomiczny, 
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
5) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe oraz osobowe i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzoną działalnością zgodną z przedmiotem 
umowy obejmującą cały okres realizacji przedmiotu umowy, 

6) Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy, będzie posiadał ważne polisy 
ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 4 i 5, 

7) zapoznał się z dokumentacją przetargową, w tym z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu 
zamówienia i przyjmuje ją do realizacji bez zastrzeżeń, 

8) wycenił wszystkie roboty budowlane i usługi związane z wykonaniem zamówienia oraz nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego oszacowania wartości swojej oferty. 
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§ 8 

Materiały do wykonania przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

3. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty, w tym 
świadectwa jakości. 
 

§ 9 
Personel Wykonawcy, warunki zatrudnienia na umowę 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w osób stosuje się również do podwykonawców Wykonawcy, 
jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 

2. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika 
robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów 
budowlanych. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, oddelegowanych 
do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na 
budowę. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony), 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§10 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców. 
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia podwykonawcom:  

1) Nazwa Podwykonawcy: ………………………………... Opis powierzonej części zamówienia: …………………….………… 
2) Nazwa Podwykonawcy: ………………………………... Opis powierzonej części zamówienia: ……………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Wykonawca, zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do 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 zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

6. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie 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 zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do 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 dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany o wartości umowy powyżej 50 000 zł.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni 
licząc od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy roboty budowlanej. 

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od 
obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 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, na zasadach określonych w art. 465 
ustawy Pzp.  

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a wykonawcą. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do 
wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe zapisy mają również zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

 
§ 11 

Odbiory i przeglądy 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót i przeglądów: 
1) odbiór końcowy, 
2) odbiór pogwarancyjny – po upływie okresu gwarancji, 
3) przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji. 
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2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających 

się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację 
geodezyjną. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. 

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. 

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi nie będzie dłuższy niż 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony 
postanowią inaczej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

10. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony 
w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

13. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę 
odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w 
formie pisemnej. 
 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i wszystkie 
zamontowane urządzenia i elementy będące przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi ………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
4. W  okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt zgłoszonych wad w terminie 

do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o 

których został powiadomiony przez Zamawiającego. 
6. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 
7. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,  jeżeli  

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  wadzie  przed  upływem okresu rękojmi. 
9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w ponownie wyznaczonym terminie - będzie uprawniony 
do dokonania usunięcia wad we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci, na koszt Wykonawcy, ze środków 
„zabezpieczenia należytego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę 
robót. 
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10. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót oraz szkody 
powstałe przy usuwaniu tych wad. 

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, tj.  w wysokości ……… zł (słownie: ……….) w formie 
……………………………………………. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony postanawiają, że  
1) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia (po odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w 

ust. 3 pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 
jest w trakcie usuwania tych wad. 

5. W przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na przedłużony okres. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania. Treść 
oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego 
przed podpisaniem umowy. 

 
§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub ujawnionych w 

czasie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 
4) z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto umowy 
o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy; 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 zł 
za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

8) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie Zamawiającego 
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek; w przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub 
nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa wyżej kara może być 
nakładana wielokrotnie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Wykonawcy nie przysługują kary, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 18  niniejszej umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 40% 
wynagrodzenia umownego brutto. 
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5. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia oraz innych należności przysługujących Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy  
bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 
§ 15   

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli 
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może 
spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział 
w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z 
pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na 
osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni 
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin 
wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT; Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku 
wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia spowodowane 
zmianą dokumentacji technicznej. 

5. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:  
1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy) - o czas ich trwania; 
2) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, klęski żywiołowej itp. o czas jej działania; 
3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

budowlanych między innymi długotrwałe intensywne opady deszczu powyżej 5 dni, powódź, wydłużający 
się okres zimy; termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót; fakt wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych musi być odnotowany w  dzienniku budowy i zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie 
Zamawiającemu; 

4) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, między innymi: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków 
ludzkich itp. o czas wstrzymania budowy przez właściwy organ; 

5) ujawnienia wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót – o czas potrzebny do 
usunięcia błędów lub naniesienia poprawek przez projektanta w dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji technicznej; 

6) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane warunków fizycznych mających 
wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego m.in dotyczących prac, badań archeologiczno – 
architektonicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, instalacji lub innych przeszkód 
uniemożliwiających prowadzenie robót – o czas niezbędny do wykonania tych prac czy badań; 

7) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności niezależnych od Zamawiającego i 
Wykonawcy  - o czas ich trwania; 

8) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub 
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy) o 
czas trwania następstw działań administracyjnych ; 

9) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń itp. - o czas niezbędny do wydania w/uzgodnień, 
opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; 

10) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,  
11) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
12) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,  
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13) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia, 

14) wydłużającego się okresu procedury zamówieniowej (od momentu otwarcia ofert do podpisania umowy) 
przekraczający 30 dniowy termin związania ofertą – termin wykonania zamówienia może być przedłużony 
maksymalnie o ilość dni liczoną od dnia przekroczenia 30-dniowego terminu związania ofertą do dnia 
podpisania umowy; 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 
robót budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie 
produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez 
Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie 
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej niezwłocznie 
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być 
Wykonawca. 

8. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych 
robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, a które nie zostały ujęte w dokumentacji 
projektowej (bądź nie są elementem robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony 
zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 
Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie 
robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. Wykonawca nie ma 
prawa wykonać żadnych robót, o których mowa powyżej bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót bez takiej zgody spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo 
do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty. Konieczność zmian, musi być udokumentowana 
odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (np. w dzienniku 
budowy, protokołach). 

9. Zmiana umowy może nastąpić na piśmie  w drodze aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§  18 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w 
zdaniu 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
2.1. Wykonawca  nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym przez Zamawiającego. 
2.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.3. Wykonawca przerwał realizację robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i przerwa trwa dłużej niż 

7 dni, 
2.4. zaistniały nowe, nieznane dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, które 

uniemożliwiają stronom wykonanie umowy, 
2.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
2.6. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.7. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2, Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy, która zostanie przez 
Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do żądania kar, odszkodowania, czy też pozostałej części 
umówionego wynagrodzenia.  

6. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  
szczegółowe : 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy  protokół inwentaryzacji  robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 

odstąpiła od umowy. 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada. 

5) Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 
jest do : 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę 
sadową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że wobec Pełnomocnika Wykonawcy, osób fizycznych wskazanych w umowie, osób 
fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, 
osób fizycznych działających w imieniu podmiotów trzecich, udostępniających zasoby w ramach realizacji 
niniejszej umowy na podstawie art. 22 a Pzp, osób fizycznych działających w imieniu podwykonawców 
realizujących część przedmiotu umowy lub innych osób fizycznych – wykonujących lub które będą wykonywać 
czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy, wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO Dz. Urz. UE. L 
Nr 119 str. 1). 

  
§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówień 
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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