
 

 

 

 
 
 

                                                                                                 Załącznik nr 8                                                   
Projekt 

 
 
 

UMOWA  Nr 
 
W dniu        .2018 r.  w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 
 28-232 Łubnice zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Lasoty 
a 
reprezentowanym przez 
zwanym dalej "Wykonawcą"   
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym nr ZP 271.5 .2018 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  

Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową 

modernizację obiektów kultury w Gminie Łubnice : 

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Beszowej 

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach 

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie 

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gacach Słupieckich 

 
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią wraz z ofertą wykonawcy integralną część 
niniejszej umowy. 

§ 2. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 
dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z 
przedstawioną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.   

§ 3. 
 
1. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków: 
- zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na 
terenie przekazanym Wykonawcy, 
- wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe, zabezpieczające – niezbędnego 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy, 



 

 

 

 
 
 
- utrzyma obszar robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywozić będzie 
na bieżąco powstające odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, 
- zapewni bezpieczeństwo ppoż. oraz bezpieczne warunki realizacji robót i przestrzeganie przepisów 
BHP na terenie budowy, 
- wykona roboty zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,  dobra jakością 
i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż, 
- użyje materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2014 r., poz. 883 ze zm.), 
- wykona próby, badania i pomiary odbiorowe przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach, 
- urządzenie placu budowy,  

§ 4. 
 

1. Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane 
działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich.       
   

§ 5. 
   
1 Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ………………………………Obowiązki  i uprawnienia 
kierownika budowy wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca za zgodą 
Zamawiającego może dokonać zamiany kierownika budowy na inną osobę, pod warunkiem że 
będzie ona posiadała doświadczenie, kwalifikacje  i uprawnienia nie gorsze od osoby wskazanej w 
ofercie i zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.  
2.Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i 
pod nadzorem uprawnionych osób, a kopie dokumentów potwierdzających stosowne 
uprawnienia wyżej wymienionych osób stanowi załączniki do niniejszej umowy.   
3.Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić 
będzie ………………………………… 
   

§ 6. 
  
1.Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić po protokolarnym przejęciu 
placu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. 
2.Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność oraz 
wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją  i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.  
3.Od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty sporządzenia końcowego 
protokołu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 
wykonywania robót  w szczególności:  
 • zapewnienia sprzętu, urządzeń  i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy  
 • zapewnienia właściwej organizacji robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.  



 

 

 

 
 
 
 • ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody w tym osobowe i  materialne 
 spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy zarówno w trakcie 
 wykonywania prac jak i po ich zakończeniu i powstałe u  Zamawiającego i u osób trzecich na 
 przekazanym terenie robót w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów bhp i ppoż. i 
 innych.  
4. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc 
składowania materiałów na koszt własny w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru.  
5.Wykonawca zapewni wywóz i utylizację śmieci i odpadów powstałych w następstwie 
realizacji przedmiotu umowy we własnym zakresie i na koszt własny niezwłocznie i na 
bieżąco.  
6.Wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne i wynika z projektu 
organizacji placu budowy, Wykonawca wykona na koszt własny.   
    

§ 7. 
 
Termin realizacji umowy: - od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy do dnia ………………… 
 
 

§ 8. 
 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez 
podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 
3.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. 
4.Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 
3)Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 
5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 



 

 

 

 
 
 

6 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 pzp 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, Pzp uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może 
określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania 
umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

10. W/w warunki stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 



 

 

 

 
 
 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez Zamawiającego.

18. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

19. Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i 
faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu 
umowy z Podwykonawcami. 

20. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy z 
Podwykonawcą lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu umowy, jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy 
Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na 
podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania.

21. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o 
zmianę Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego 
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia 
zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
potwierdzonym przez tego Podwykonawcę, że zobowiązania finansowe 
Wykonawcy względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania 
Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót. 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT


 

 

 

 
 
 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której 
treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady 
dotyczące powierzania wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą 
także dalszego Podwykonawcy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano  wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z 
tego  tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest 
przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
§ 9. 

  
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 

odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej 
oraz przedmiarach, mających wymagane przez polskie prawo atesty i 
certyfikaty.   

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu 
świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i 
wyrobów, przed ich wbudowaniem.  

4. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne nie przewidziane 
w dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę 
materiałów wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu pisemnej 
opinii Projektanta pełniącego nadzór autorski i jego oświadczeniu, że zmiana 
materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości przedmiotu umowy. 
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów po uzyskaniu w/w 
opinii projektanta i w wypadku zmiany materiałów pomniejszy 
wynagrodzenie proporcjonalnie do ceny użytych materiałów. W przypadku 
zastosowania materiałów droższych, nie skutkuje to zwiększeniem 
wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do żądania Wykonawcy o zwiększenie 
wynagrodzenia.  

5. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 
wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów, prób 
wykonanych robót i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez 
Zamawiającego laboratorium.  

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną 
lub przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do 



 

 

 

 
 
 

zgodności wbudowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową. Jednocześnie koszty badań dodatkowych w tym 
wypadku obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego.  

 
§ 10. 

 
1. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca 
zobowiązany jest je wykonać. 

2. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które 
będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

3. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy.   

4. Koszty wszystkich wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
robót zamiennych powinny wzajemnie bilansować się w ramach kwoty 
określonej w § 12 ust. 1.   

5. Jeżeli Zamawiający zgłosi zamiar wprowadzenia robót zamiennych, nie 
powoduje to zmiany terminów umownych, chyba że udokumentowana przez 
Wykonawcę konieczność wyprzedzających zamówień materiałów, wpłynie na 
niemożność dotrzymania terminów.  

6. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót dodatkowych, które 
będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający w każdej chwili może zlecić roboty dodatkowe.  
8. Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji umowy mogą by realizowane 

po zawarciu aneksu do umowy.  
9. Roboty dodatkowe nie mogą by rozliczane z użyciem stawek cen wyższych niż 

wynikające z wybranej oferty.     
 

§ 11. 
  

1. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu robót, Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania  i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych 
do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz 
dołączenia niezbędnych atestów  i certyfikatów.  

2. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez 
Inspektora Nadzoru (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty 
zgłoszenia przez kierownika budowy z wpisem do dziennika budowy. W 
przypadku niezgłoszenia robót zanikowych  i ulegających zakryciu przez 
Wykonawcę do odbioru przez Inspektora nadzoru przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, wykonane roboty muszą 
zostać udostępnione do odbioru kosztem i staraniem Wykonawcy, w celu 
dokonania ich odbioru.  

3. Odbiór końcowy przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę 
będzie po zakończeniu wszystkich prac.  



 

 

 

 
 
 

4. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
wykonywanych prac. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w 
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru zawiadamiając wykonawcę. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  

 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad. 
 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
  a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  
  przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  
  b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
  Zamawiający może odstąpić od umowy żądając wyrównania szkody.  
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do dania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.  
9.Zamawiający wyznacza  termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, jakie ujawniły się w 
okresie gwarancji/rękojmi. 
10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca i Kierownik budowy złożą 
pisemne oświadczenie, że wszelkie przewidziane niniejszą umową prace wykonane zostały zgodnie z 
projektem, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
kunsztu budowlanego.   
  

§ 12. 
 
   

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe tj:          zł.(słownie: zł )  brutto  w  
tym: wartość netto:  zł   (słownie:      /100), podatek VAT:    zł   (słownie: 
/100). 

2. Kwoty przedstawione w ust. 1  nie  podlegają waloryzacji oraz uwzględniają 
wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega obniżeniu za roboty nie 
wykonane, jako zbędne, chociaż objęte ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia.   

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wskazane w ust. 1 podlega 
pomniejszeniu o kwoty wynikające z zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
według zasad opisanych w § 8.  

   
§ 13. 

   
1. Cena może zostać obniżona proporcjonalnie do obniżenia jakości 

spowodowanej wadami przedmiotu umowy czy rozbieżnościami wartości 
parametrów poszczególnych elementów drogi jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego, tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o pogorszeniu 



 

 

 

 
 
 

trwałości i jakości przedmiotu umowy potwierdzonej przez osoby i podmioty 
działające w imieniu Zamawiającego. 

2. Nie ulegają kompensacji stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu 
umowy skutkujące polepszeniem jakości pozostałych parametrów przedmiotu 
umowy jak też wykonanie większego zakresu danego elementu przedmiotu 
umowy niż wskazany w umowie nie kompensuje wykonania innego elementu 
w mniejszym zakresie lub niezgodnie z umową. 

3. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór przedmiotu umowy 
obciążonego wadami czy rozbieżnościami wartości parametrów elementów 
drogi w stosunku do umowy  i dokumentacji projektowej, Wykonawca usunie 
powstałe wady, wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem i zgłosi 
ponownie element do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Czas potrzebny na usunięcie stwierdzonych wad czy rozbieżności parametrów, 
o których mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany terminów realizacji 
przedmiotu umowy.       

 
§ 14. 

 
1. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, którego zakres 

przedstawiono w § 1 oraz roboty zamienne i dodatkowe, wynikłe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 12 umowy zostaną 
rozliczone wg złożonej oferty Wykonawcy.   

2. Rozliczane ceny materiałów nie mogą by wyższe od cen ofertowych.  
   

§ 15. 
 

1. Podstawą do wystawienia faktur za przedmiot umowy objęty odbiorem 
końcowym będzie dokonanie odbioru końcowego na warunkach 
przedstawionych w §11. 

2. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 21 dni 
od daty - potwierdzonej  w dzienniku korespondencji Zamawiającego – 
złożenia przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem ust. 4. Za datę zapłaty 
uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek 
Wykonawcy.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu 
wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.  

4    Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktury końcowej, że 
dokonał zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót oraz złoży 
oświadczenie, ze nie ma żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych 
względem Podwykonawców powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy i 
dokonał spełnienia zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców lub, że całość 
przedmiotu umowy wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 
Oświadczenie Wykonawca winien złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2a i 2b do niniejszej umowy.  
5.Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy 
(-ów), e Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia i w 



 

 

 

 
 
 

związku z tym podwykonawca (-cy) nie będzie zgłaszał (-li) żadnych roszczeń z 
tego tytułu.   

 
   

§ 16. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się złożyć przed podpisaniem umowy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto 
wynagrodzenia umownego stanowiącego kwota          zł brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w 
obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych formach wskazanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy 
określony w § 7 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione 
zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.  

6. Wniesione zabezpieczenie może zostać wykorzystane na cele zapłaty 
wierzytelności Podwykonawcom i dostawcom, realizującym roboty będące 
przedmiotem umowy.     

 
§ 17. 

   
1. Zamawiający  może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób istotny 

naruszy postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić 
od umowy jeżeli:  

 a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  
 b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,  
 c) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji  przedmiotu umowy, 
 tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 21 dni lub opóźnienie robót 
 będzie tak znaczne, że będzie zachodzić uzasadnione przypuszczenie, że nie zostaną 
 zakończone w terminie. 
 d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w 
 terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez 
 Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 
 realizacji od Zamawiającego,  
 e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i 
 dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu 
 wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.     

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ujawnienia 
przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie 
pisemnej.  



 

 

 

 
 
 

3. W wypadku odstąpienia od umowy z wymienionych wyżej w ust. 1 powodów 
Zamawiający może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni 
naprzód, wkroczyć na teren prac nie zwalniając Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów 
przedstawionych w ust. 1, Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty 
oraz przystąpić do ich komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiającym. W 
przypadku odmowy przez Wykonawcę przystąpienia do inwentaryzacji 
Zamawiający ma prawo do samodzielnego dokonania inwentaryzacji, która 
będzie wiążąca dla stron.  

5. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy 
Zamawiającemu nastąpi w terminie 21 dni od daty zawiadomienia 
Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, a po upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy robót bez 
dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.  

6. Zainwentaryzowane roboty zostaną rozliczone wg wartości i wskaźników 
cenotwórczych wskazanych w złożonej ofercie z zastrzeżeniem kar umownych 
określonych w § 18.  

7. Nowy Wykonawca może wykorzystać, w celu dalszego wykonywania robót, 
zaplecze, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy, na warunkach 
dodatkowo ustalonych przez Wykonawcę i Nowego Wykonawcę. 

  
§ 18. 

   
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 

niniejszą umową lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z 
umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących 
wypadkach:  

 a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 
 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia określonego w § 12 ust. 1,  
 b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
 zgodnie z zapisami § 17 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość 
 zamówienia określonego w § 12 ust. 1,  
 c) każdego przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 7 ust 1 
 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
 określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminów umownych z 
 zastrzeżeniem że:  
 - przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;  
 - ogranicza się maksymalne naliczenie kar umownych do 100 %  wynagrodzenia umownego 
 brutto za całość zamówienia określonego w § 12 ust. 1 umowy  
 -  w przypadku przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy  powyżej 3 dni kara 
 naliczana będzie za cały okres przekroczenia terminu,           
 d) każdego przekroczenia terminu wykonania napraw i usunięcia usterek lub wad 
 stwierdzonych podczas odbioru kocowego robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w 



 

 

 

 
 
 
 wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cało zamówienia określonego w §12 ust. 
 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego z 
 Wykonawcą na usunięcie usterek lub wad,  
 e) niespełnienia wymogu przedstawienia kopii polisy ubezpieczeniowej, w terminie o którym 
 mowa w § 20 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
 10% wynagrodzenia umownego brutto za cało zamówienia określonego w § 12 ust. 1.  
 f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
 zmiany – 0.5 % wynagrodzenia umownego brutto  za cało zamówienia określonego w § 12 
 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem że :  
 - przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych,  
 - ogranicza się maksymalne naliczanie kar umownych do 10 % wynagrodzenia umownego 
 brutto za cało zamówienia określonego w § 12. ust. 1 umowy.  
 - w przypadku przekroczenia terminów powyżej 3 dni kara naliczana będzie za cały okres 
 przekroczenia terminu.  
 g) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za zgodność z 
 oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0.5 % wynagrodzenia 
 umownego brutto za całość zamówienia określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z 
 zastrzeżeniem że :  
 - przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych,  
 - ogranicza się maksymalne naliczanie kar umownych do 10 % wynagrodzenia  umownego 
 brutto za cało zamówienia określonego w § 12. ust. 1 umowy.  
 - w przypadku przekroczenia terminów powyżej 3 dni kara naliczana będzie za cały okres 
 przekroczenia terminu.    

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących sytuacjach:  
 a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 
 wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za cało zamówienia określonego w §12 ust. 
 1, 
 b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy w 
 wysokości 0,5 % za cało zamówienia określonego w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z 
 zastrzeżeniem , że :  
 - przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych,  
 - ogranicza się maksymalne naliczanie kar umownych do 20 % wynagrodzenia umownego 
 brutto za cało zamówienia określonego w § 12. ust. 1 umowy.  
 - w przypadku przekroczenia terminów powyżej 3 dni kara naliczana będzie za cały okres 
 przekroczenia terminu.  

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w postaci kar umownych za 
odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty 
wystawienia noty księgowej  z zastrzeżeniem że Zamawiający może 
postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 15 ust.  3 umowy.   

7. Roszczenie o zapłat kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia 
określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.  



 

 

 

 
 
 
 

§ 19. 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. miesięcznej gwarancji jakości 
oraz rękojmi obejmującej całość przedmiotu umowy.  

2. Stwierdzenie wad następuje w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub w 
związku  z pojawieniem się i wystąpieniem usterek (wad) wymagających 
niezwłocznego usunięcia. Terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych 
zależnie od stanu technicznego wykonanego przedmiotu umowy ustala 
Zamawiający.   

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru obiektu przez 
Zamawiającego.  

4. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje 
się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak równie bieżących napraw i 
konserwacji w terminie ustalonym  przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim 
kosztem  i staraniem.  

6. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie  napraw będzie stwierdzone 
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę 
Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu napraw.  

7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie 
wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty 
ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, najwcześniej od dnia 
przyjęcia pisemnego zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zaangażować innego 
Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z 
naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i 
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę 
lub Innego Wykonawcę 

8. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji 
napraw i nieusunięcia wad i usterek wskazanych w protokole z przeglądu 
gwarancyjnego zgłoszonych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 
wykonawca mimo upływu okresu rękojmi i gwarancji zobowiązany jest nadal 
do wykonania napraw i usunięcia wad  i usterek lub pokrycia kosztów ich 
wykonania przez innego wykonawcę do wysokości wartości wykonanych 
napraw i usuniętych wad i usterek, przewyższającej zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy.   

9. Gwarancja dla przedmiotu umowy ulega automatycznie przedłużeniu o okres 
naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady 
stwierdzonego protokolarnie.  

  
 
 

§ 20. 
 

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 



 

 

 

 
 
 

zamówienia na kwot min. 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony 
ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy.   

2. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy 
niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.  

3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony, 
w aneksie do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej 
polisy dostarczy Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres, wraz z 
potwierdzeniem jej opłacenia.                                                                   

 
§ 21. 

 
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem 

nieważności, listem poleconym za potwierdzeniem ich złożenia.  
2. Wszelkie odstępstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej, o 

której mowa w § 2 ust.2 wymagają zgody Zamawiającego przy zachowaniu 
formy pisemnej  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.   

 
§ 22. 

  
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z 
późn. zm.).oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i przepisy prawa 
budowlanego.  

§ 23. 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla  Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy.   
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:   

1. SIWZ wraz z załącznikami i ofertą wykonawcy oraz kosztorysem ofertowym,  
2. 2a i 2b Wzór oświadczenia wykonawcy, wskazanego w § 15 pkt.4.  
3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami.     

 



 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                    
       Załącznik nr 2 a  do umowy  
................................................  
Miejscowość i data 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawca  umowy  nr  ...............................  z  dnia  ...........................  ...........................   dot. 
wykonania robót budowlanych w 
zakresie……………………………………………………………………………………………. 
 
.........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
(Nazwa Wykonawcy)  
 
oświadczam, że nie mam żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych względem 
Podwykonawców/dostawców* powstałych w związku z realizacją w/w umowy i że dokonałem 
spełnienia zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców / dostawców *  
*  
- niepotrzebne skreślić. 
  
Na potwierdzenie powyższego oświadczenia składam dokumenty:  
1.  umowę zawartą z  Podwykonawcą na  realizacje  robót  budowlanych  w  zakresie  w/w przedmiotu 
umowy  
2. protokół odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców  
3. potwierdzenie  przelewu  dot.  zapłaty  Podwykonawcy  przez  Wykonawcę za  roboty  ujęte  w 
umowie z Podwykonawcą. 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
         Załącznik nr 2 b  do umowy  
…………………. 
Miejscowość i data 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wykonawca  umowy  nr  ...............................  z  dnia  ...........................  ...........................   dot. 
wykonania robót budowlanych w 
zakresie……………………………………………………………………………………………. 
 
.........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
(Nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadcza, że całość przedmiotu w/w umowy wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców.  
 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


