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  UMOWA  Nr …… /2011 
 
 
zawarta w dniu ………………………… 2011 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany, 46-024 Łubniany 
ul. Opolska 104 reprezentowaną przez: 
1. mgr Krystian Baldy - Wójt Gminy, 
2. przy udziale Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy  
zwanym w dalszej  części umowy  Zamawiającym  
a ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
    
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie publiczne pn.: 
"Remont drogi gminnej ul. Zawadzkiej w m. Kępa” , w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:  
Nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego (KR2) o szerokości 5,5 m. Pobocza z mieszanki tłucznia (0 – 
31,5 mm) grubości 8 cm o szerokości 0,75 m (nie dotyczy miejsc zawęŜeń pasa drogowego). Zjazdy do posesji z 
kostki betonowej 8×10×20 ograniczone krawęŜnikiem betonowym 15×30×100. Roboty ziemne polegać będą na 
wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów. Po wykonaniu koryta podłoŜe naleŜy dogęścić 
mechanicznie. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, a w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia 
roboty prowadzić ręcznie. Stan istniejący: droga o nawierzchni utwardzonej z licznymi wybojami. 
Projektowana konstrukcja: a) droga - podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, - warstwa wiąŜąca z BA gr. 7cm, - warstwa 
ścieralna z BA gr. 5 cm, - pobocza z materiału kamiennego nowego gr. 8cm (obustronne). 
b)zjazdy - podbudowa tłuczniowa gr. 25 cm, - podsypka miał kamienny gr.3 cm, - kostka betonowa Polbruk gr. 8 
cm. Parametry geometryczne: - długość odcinków drogi: 442,50 m, - szerokość jezdni: 5,50 m, - pobocza 
(dwustronne) szer. po 0,75 m (z materiału kamiennego), -spadek podłuŜny dostosowany do ukształtowania terenu i 
załoŜonych rzędnych wysokościowych. 
 
1. Dokładny zakres określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz kosztorysie ofertowym.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, który stanowi załączona do 
niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące 
wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót) oraz ofertą przetargową. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie          
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej 
pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 
a) powodujące obniŜenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
d) zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 
warunkiem, Ŝe zmiana ta nie spowoduje obniŜenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej                          
w porozumieniu z projektantem. 
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
6. Przed powierzeniem realizacji części prac Podwykonawcy, Wykonawca przekazuje projekt umowy 
Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni moŜe zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeŜenia albo wyrazić zgodę na 
zawarcie umowy. Zgoda Zamawiającego jest wymagana takŜe dla zawarcia umów przez Podwykonawcę                        
z dalszymi Podwykonawcami.  
7. W przypadku wyraŜenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 6, zastosowanie znajdują zasady 
zapłaty wynagrodzenia, określone w § 5 ust. 9 umowy.   
8. Obowiązki stron. 
8.1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
a. Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej  
b. Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy. 
c. Zapewnienie bieŜącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branŜe przedmiotu 
zamówienia. 
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d. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy. 
e. Zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy. 
8.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a. Wykonanie i przedłoŜenie Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru  w terminie do 7 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego. 
b. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umoŜliwiającym 
uŜytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem; 
c. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
d. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 
prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych oraz zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość 
ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego 
pod budowę uŜywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie 
niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów połoŜonych w pobliŜu 
placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi słuŜbami za uŜytkowanie dróg publicznych  
w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 
przejęcia placu budowy; 
e. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie; 
f. Współpraca z upowaŜnionymi przedstawicielami Zamawiającego; 
g. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega prawo Ŝądania od 
Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jeŜeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami 
zawartymi w SIWZ  i obowiązującymi przepisami. 
h. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w ustawie – Prawo budowlane, w tym księgi obmiarów oraz 
dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upowaŜnionym osobom lub organom 
administracji publicznej celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 
i. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego; 
j. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru; 
k. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpoŜarowych. 
l. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami; 
ł. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 
m. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 
n. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później 
niŜ 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 
o. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia; 
p. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania naleŜności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami. 
r. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem 
dodatkowego porozumienia. 
 

§ 2 
 
1. Termin przekazania placu budowy: …………..2011r. 
    Termin rozpoczęcia robót: ……………….2011r. 
    Termin zakończenia robót: do dnia 14 grudnia 2011r. 
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uwaŜa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element 
odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji kaŜdego z tych elementów określa harmonogram 
rzeczowo – terminowo - finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować w terminie 7 dni od daty 
podpisania umowy. 
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyŜej wskazanego harmonogramu moŜe wnieść do niego uwagi, które 
Wykonawca winien uwzględnić. 

 
§ 3 

 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są załączniki: 

1. Pismo akceptujące   zał. nr 1 
2. Materiały przetargowe   zał. nr 2  
3. Formularz oferty                  zał. nr 3 
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§ 4 
 
W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych obowiązuje 
następująca kolejność i waŜność dokumentów: 

Umowa  
Pismo akceptujące 
Materiały przetargowe 
Formularz Oferty                
 

§ 5 
 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie na podstawie kosztorysu ofertowego niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraŜa się 
kwotą: ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………) brutto, w 
tym podatek VAT 23 % tj. …………….. zł, (słownie: ………………………………………………………………).   
3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT, Nr NIP 754 -21-30-582. Faktury naleŜy wystawiać na Urząd 
Gminy w Łubnianach z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.    
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonywana częściami, w miarę postępu realizacji prac 
objętych przedmiotem zamówienia, w okresach rozliczeniowych nie krótszych niŜ miesięczne. 
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych           
i faktury końcowej. Faktury częściowe będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego 
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza niŜ 5% ostatecznej wartości umowy. 
7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy 
§ 8 umowy. 
8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. Za datę zapłaty strony uwaŜają datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę, przekazanej Zamawiającemu wraz z następującymi załącznikami: 
a) pisemnym upowaŜnieniem Wykonawcy dla Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 
Podwykonawcy, w części obejmującej wynagrodzenie naleŜne z tytułu zrealizowanej części robót budowlanych; 
b) kopiami faktury wystawionej przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców, wraz z oświadczeniami, iŜ 
zapłata objętych tą fakturą naleŜności wyczerpuje w całości roszczenia Podwykonawcy z tytułu wykonanych prac; 
c) kopie upowaŜnień udzielonych przez Wykonawcę Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom do odbioru od 
Zamawiającego wynagrodzenia naleŜnego z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą. 
10. Warunkiem wyraŜenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą jest zapewnienie przez Wykonawcę 
realizacji postanowień zawartych w ust. 9 pkt a) – c) w umowach zawartych z Podwykonawcami.     
11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, złoŜony wraz z fakturami, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy zestawienie dokonanych płatności na rzecz Podwykonawców, zawierające 
kwoty i beneficjentów płatności, w terminie trzech dni roboczych licząc od daty dokonania przez Zamawiającego 
tych płatności. 
12. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres robót określony w § 1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza 
moŜliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń              
o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia wskutek złego 
oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

                                                                            
 § 6 

 
1. W celu zapewnienia wykonania robót w sposób i terminach zgodnych z umową ustanawia się zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości: 10 % wartości robót wg kosztorysu ofertowego (zgodnie z art. 150 
ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.) co stanowi kwotę ………………… zł                                
w formie – …………………………………..     
W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 
wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na pokrycie kosztów 
związanych z doprowadzeniem do realizacji robót zgodnie z umową i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości.               
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w formie określonej w art. 148 ustawy z dnia 
29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.. 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy przeznaczone będzie na: 

a. pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi, 
b. pokrycie wad fizycznych zmniejszających wartość uŜytkową, techniczną, 
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c. pokrycie wad estetycznych wykonanych robót.  
4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz                           
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone                 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
5. 70 % kwoty zabezpieczenia będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru 
końcowego robót potwierdzającym jego naleŜyte wykonanie. 
6. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi 
liczonego od daty odbioru końcowego. 
6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłuŜenia terminu waŜności wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
moŜliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,           
o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
8. JeŜeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn 
ulegnie zmniejszeniu poniŜej ustalonej wartości robót wysokości wynagrodzenia lub jeŜeli z powodu zwiększenia 
się wartości robót naleŜałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione 
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
 
1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:   

� Z-ca Wójta, Kierownik Referatu Budownictwa – Pan Krzysztof Urbanek, 
� Inspektor ds. budownictwa – Pan Joachim Świerc. 
� Inspektor Nadzoru: inŜ. Sebastian Raudzis. 

                Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994  
                roku Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm. ) 
3. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania zgodności realizowanego przedmiotu zamówienia 
w zakresie terminów, ceny ryczałtowej, robót koniecznych do wykonania i innych wymogów związanych                   
z przestrzeganiem Ustawy z dnia 29-01-2004 Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. jest: 

� Inspektor ds. zamówień publicznych: Pan Tomasz Jonek,  
4. Wykonawcę reprezentuje: …………………………………... 
5. Kierownikiem budowy będzie:……………………………….  
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności: ………………………………………. 
Nr uprawnień: …………………………... 
6. Strony zgodnie ustalają, iŜ zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób,  przedstawionych w ofercie 
przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu         
w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeŜeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy. 
8. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do 
pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dla danej funkcji. 
9. Zamawiający moŜe takŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonują naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 
osób w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty złoŜenia wniosku przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
                   
Strony uzgadniają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
zwłoki w wykonaniu robót.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kaŜdy dzień zwłoki                
w stosunku do uzgodnionego terminu. 
3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym, w/w kary ulegają podwojeniu. 
4. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień przerwy. 
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5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność                         
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wymienionego w § 5 pkt. 2. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki w 
przekazaniu placu budowy oraz uniemoŜliwienia jej rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót. 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
8. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego na podstawie 
faktury końcowej.  
9. ZastrzeŜenie kar umownych nie pozbawia stron moŜliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa 
cywilnego, jeŜeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 
10. Zamawiający moŜe usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym 
terminie. 
11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 
12. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1 i 2 nie mogą przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 9 
                   
1. Strony ustalają, Ŝe data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu 
umowy. 
2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dłuŜszym niŜ         
4 dni od dnia ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.  
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montaŜowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, 
Wykonawca kaŜdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru 
bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 
dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu niezbędne 
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 
odbieranego elementu robót. 
4. Zamawiający  powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi  
w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika 
budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których 
udział nakazują odrębne przepisy. 
6. Co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą odbioru końcowego, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu  
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności 
Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych 
prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 
prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentów ponosi Wykonawca. 
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru. 
8. JeŜeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości 
odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy; 
9. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru  
z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi jego dokonania z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy; 
10. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŜe zaŜądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 
10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŜe: 
a) jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, obniŜyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej; 
b)jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem to 
Zamawiający zaŜąda rozebrania wadliwych elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
11. JeŜeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zaŜąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. JeŜeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaŜe się, 
Ŝe zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciąŜają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciąŜają Zamawiającego. 
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§ 10 
 
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne  stosowane na placu budowy. 
 

§ 11 
 
1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, 
jeŜeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę 
zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy jeŜeli: 
2.1. Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i przekazania placu 
budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót. 
2.2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych  zastrzeŜeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie       
z warunkami umownymi lub w raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
2.3. Wykonawca zaniechał realizacji bez Ŝadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni. 
2.4. Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia. 
2.5. Wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów wskazanych w ofercie lub odmawia 
podania świadectwa pochodzenia towaru. 
3. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy jeŜeli Zamawiający: 
3.1. Nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu miesiąca od terminu płatności ustalonego w umowie. 
3.2. Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia         
i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. 
6. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty oraz materiały opłacone przez 
Zamawiającego będą uwaŜane za jego własność. 
7. JeŜeli umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac 
budowy w terminie podanym przez Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 Ustawy z dnia  29-01-2004 r. Prawo 
Zamówień  Publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.).  
 

§ 13 
 

1. Kara pienięŜna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od 
daty wystąpienia przez drugą stronę z Ŝądaniem zapłaty. 
2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary moŜe potrącić naleŜną mu karę z dowolnej naleŜności Wykonawcy. 
3. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego moŜe dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych. 
 

§ 14 
 
1. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jakby to były działania własne. 
2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za 
zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten  zakres 
robót w niniejszej umowie. 
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialności za wady, aby 
nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

§ 15 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, z zastrzeŜeniem § 16. 
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§ 16 

1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 
1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego.              
2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany 
umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  4) Zmiany, o których mowa 
mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezaleŜnych od Stron umowy, których nie mogły one 
przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) zmiany podwykonawców, których 
udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zmiany technologiczne, w szczególności 
konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych                         
niŜ wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniŜeniem wynagrodzenia na zasadach określonych 
przez strony, d) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa,              
w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących 
przepisów. JeŜeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku 
zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyŜszą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy 
obciąŜają Wykonawcę, e) zmiana terminu wykonania w przypadku konieczności prowadzenia prac 
archeologicznych uniemoŜliwiających wykonywanie robót 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa                 
w ust. 4) jest złoŜenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeŜeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi.                   
6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeŜeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niŜej 
wymienione okoliczności: a) obniŜenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana 
obowiązujących przepisów, c) siła wyŜsza. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.                    
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób 
reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 
Istnieje moŜliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. 
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeŜeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia          
w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej 
funkcji. Zamawiający moŜe takŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeŜeli uzna,                           
Ŝe nie wykonuje naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby                        
w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty złoŜenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 17 

 
1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne kaŜdego z elementów 

przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
2. Strony umowy postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez 

udzielenie 3 letniej gwarancji za wady fizyczne kaŜdego z elementów przedmiotu zamówienia, licząc od dnia 
odbioru końcowego, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuŜszego okresu gwarancji            
– wg gwarancji producenta, z zastrzeŜeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta 
opcjonalnych okresów gwarancji.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik 
do protokołu odbioru. 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dokonywania przeglądów gwarancyjnych, zapewniających bezusterkową eksploatację przedmiotu zamówienia  
w okresach udzielonej gwarancji; 
b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie, powstałych po dacie 
dokonania odbioru końcowego;  
c) ponoszenia kosztów przeglądów gwarancyjnych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy); 
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
a) działania siły wyŜszej albo wyłącznie z winy uŜytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 
b) normalnego zuŜycia obiektu lub jego części; 
c) winy uŜytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń         

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez uŜytkownika wad i usterek w terminie 14 
dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciąŜliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 
7. JeŜeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest moŜliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, 
z uwzględnieniem moŜliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 
8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciąŜając 
kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
11. JeŜeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuŜszym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji juŜ upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 
elementach. 
12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłuŜony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 
13. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeŜeli ta 
spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których moŜna było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej usterce. 
14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego                    
i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 
15. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od 
daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie moŜliwe. Zamawiający umoŜliwi dostęp do obiektu w celu 
usunięcia wady lub usterki. 
 

§ 18 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz Prawo 
zamówień publicznych. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego 
będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy                    
i trzech dla Zamawiającego. 

 
              ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA: 


