
                                                                                                   Załącznik nr 6 do SIWZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR 

 

UMOWA NR ........./2017 

Zawarta w dniu …………… 2017 roku, w Czernicach Borowych, 

 pomiędzy Gminą Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

NIP 7611485906;  REGON  130378060  
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez : 

Wojciecha Brzezińskiego  – Wójta Gminy Czernice Borowe 
Przy kontrasygnacie: 

Grażyny Pszczółkowskiej – Skarbnika Gminy Czernice Borowe 
a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

.........................................................................................................................................................., 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego, została 

zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja operacji pn.:  

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice”. 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na 

warunkach wskazanych w ofercie z dnia ....................... stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

 

2. Zakres rzeczowy zadania  obejmuje: 

2.1. roboty przygotowawcze 

     2.2. podbudowy 

     2.3. nawierzchnie 

     2.4. oznakowanie  

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice” o długości 1275 mb, 

poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej o gr. 10cm, ułożenie nawierzchni bitumicznej 

2x4cm, uzupełnienie poboczy, ustawienie oznakowania. 

 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w siwz, w tym dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 2 

do umowy. 

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

projektową w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 

§ 2. 

Terminy wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: …………………………………. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 

30.09.2017r.  

 

 

 



§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni  

przed rozpoczęciem wykonywania robót; 

2. zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3. odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu robót; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. 

zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu; 

5) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca 

poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji,  

6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami; 

9) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństw o wszelkich działań 

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

umowy; 

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

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

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów na terenie 

robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 



14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania 

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku  prowadzonych  

prac  obiektów,  terenu  dróg,  ich  nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji; 

16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  

prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym 

zgromadzonych atestów, deklaracji itp.); 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

ich usunięcia; 

18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy 

do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej            

w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  ubezpieczenia   od   zniszczenia 

wszelkiej  własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem  

pracowników  Wykonawcy  w  wysokości,  co  najmniej wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości 

kontraktu; 

20) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego)         

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót;  

21) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia budowlane. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy. 

 

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

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

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie        

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

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz będą zgodne ze złożoną ofertą. 

 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

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

Prawo budowlane. 

 

§ 5. 



Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 umowy, należne wynagrodzenie 

wynosi: 

 
 ………………………………… zł (netto) + podatek VAT 23% w kwocie …………………….. zł = ……………………………… 

zł (brutto) 
 

 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego. Wykonawca na 

potrzeby odbioru sporządzi kosztorys powykonawczy jako dokument pomocniczy. Protokół 

odbioru robót i kosztorys powykonawczy muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. Faktura może być wystawiona po dokonaniu odbioru, 

sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót i kosztorysu powykonawczego 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla każdego z etapów oddzielnie. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania płatności częściowych z tabeli elementów 

scalonych. 

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, Nr 

.................... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z 

zatwierdzonym protokołem odbioru robót. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 8 – 10 płatność będzie dokonana bezpośrednio na konto podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

6. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

7. Wszelkie nieprzewidziane asortymenty robót, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia, 

a ich konieczność zostanie udokumentowana oraz potwierdzona protokołem konieczności, 

będą wykonywane na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego i rozliczone 

powykonawczo. 

8. W przypadku zawarcia umowy/ umów z podwykonawcą/podwykonawcami na zasadach 

określonych w § 10 umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od  

daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz oświadczeniem/oświadczeniami 

podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo 

oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w  tym  dalszych 

podwykonawców)  robót  budowlanych  lub  dostarczenia  oświadczeń,  z  których  wynika, że  

Wykonawca  zalega z  płatnościami wobec takich  podwykonawców w związku z realizacją 

prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury 

(adekwatnej do wysokości niezapłaconego  wynagrodzenia z odsetkami za zwłokę należnego 

podwykonawcom w tym dalszym  podwykonawcom),  przy  czym  powyższe nie  stanowi  

opóźnienia w zapłacie  i  nie  będzie  skutkować  naliczeniem odsetek od  nieterminowych  

płatności. Zatrzymana  kwota  stanowić  będzie  zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy  

(w  tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do  Zamawiającego  do  czasu  aż  roszczenie 

podwykonawcy  zostanie  zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo 

podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez 

Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego  podpisania,  a Wykonawca  

bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych dokumentów, że należne 

płatności zostały wykonane.  



10. W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa  w  § 1 umowy,  Zamawiający ureguluje powstałe  po  zaakceptowaniu  umowy o 

podwykonawstwo zaległości, na zasadach ustalonych w art. 143c ust.1 –6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie. 

 

§ 6. 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy stanowiący podstawę do  wystawiania  faktury za wykonanie całości robót. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (ew.  wyznaczonych  pracowników  Inspektora).  Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, Inspektorowi Nadzoru. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego poszczególnego etapu, 

pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na piśmie zgłaszającym. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,  

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

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

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

robót), 

5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, przy 

czym za datę zawiadomienia o osiągnięciu gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu 

zgłoszenia wraz z wymienionymi w ust. 5 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej 

złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 5. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynności 

odbiorowych Zamawiający w razie powzięcia wątpliwości co do jakości i zakresu 

wykonanych robót ma prawo do dokonania pomiarów w szczególności dotyczących jakości i 

ilości wbudowanych materiałów. Wyniki badań będą uwzględniane przy podejmowaniu 

decyzji co do odbioru, usterkowaniu lub braku możliwości odbioru wykonanych robót.  

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być 

potwierdzone przez Zamawiającego. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 



 

§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 

brutto zł), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ...................... zł (słownie: 

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

……………………………………………….) w formie ............................................................  

2. Zamawiający wydłuża okres rękojmi za wady na czas gwarancji tj. ............ miesięcy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

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, gdyby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia). 

6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć termin 

ważności zabezpieczenia przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W 

przypadku braku stosownego dokumentu przedłużającego termin ważności zabezpieczenia 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z przysługującej 

mu należności bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia. 

 

§ 8. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł za 

każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2), 

2) za  zwłokę w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi –                  

w wysokości 500 zł za  każdy  dzień  zwłoki liczonego  od  dnia  wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

3) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni              

w wysokości 500 zł dziennie za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

4) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy – w wysokości            

10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę        

z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 2.000 zł, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych lub jej zmiany – 2.000 zł, 



8) z  tytułu  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, na 

skutek zastrzeżeń, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 4 umowy – 2.000 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do  odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 

ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wysokość  kar 

umownych. 

3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  kary  umownej  oraz  roszczeń, o 

których mowa w ust. 3, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

2) z przyczyn zależnych od siebie wykonuje ją nienależycie, w sposób niezgodny z umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, 

3) z przyczyn zawinionych (zależnych od siebie) nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo 

nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót, 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5) kary umowne osiągnęły wysokość 5 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1, 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

7) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej     

w celu przekształcenia, 

8) Wykonawca zawrze umowę/y z podwykonawcą/ami lub dokonuje cesji umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy 

przekracza 14 dni,  

3) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru, 

4) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

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

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

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

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 



inwentaryzacji robót w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiającego, stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

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

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

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

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Pkt 3) stosuje się 

odpowiednio. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot 

niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o ile 

Wykonawca zadeklarował w złożonej ofercie chęć powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom.  

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy: ................................................ 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi w szczególności 

zawierać: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) zakresu robót budowlanych, 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) terminu realizacji. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać: 

1) postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

płatności od wykonawcy, od dokonanych odbiorów robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz od dokonania przez Zamawiającego na 

rzecz wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) postanowień warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania 

zwrotu przez wykonawcę lub podwykonawcę kwot zabezpieczenia, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania przez zamawiającego na rzecz wykonawcy, 

3) zakresu robót niezgodnego z zakresem wskazanym w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot 



zamówienia, o którym mowa w rozdziale pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, jest 

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 

podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a Zamawiający w ciągu 14 – dni od 

przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona 

wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgłoszenie 

zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa 

w rozdziale pn. „Opis przedmiotu zamówienia” przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od jej przekazania może wnieść pisemny sprzeciw 

w przypadku jeżeli treść zawartej umowy nie odpowiada treści zaakceptowanemu przez 

Zamawiającego projektowi umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Ust. 4 – 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane: 

1) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były 

wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) robót 

budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży 

oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od 

Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca 

odmówił złożenia oświadczenia,  

2) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 

podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 

prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury 

(adekwatnej do wysokości niezapłaconego wynagrodzenia z odsetkami za zwłokę 

należnego podwykonawcom w tym dalszym podwykonawcom), przy czym powyższe nie 

stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu, 

aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd 

lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie 

zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,                      

a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że 

należne płatności zostały wykonane, 

3) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin 7 dni na zgłaszanie uwag od dnia 

doręczenia tej informacji. 

10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi 

rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa            

w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną            

w wysokości 5.000 zł lub odstąpić od umowy. 

11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w 

zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie 



przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 

takiej informacji.  

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,     

w tym również podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 11. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

okres ............ miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

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

w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub mailem) powiadomienia 

przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony     

o czas naprawy. 

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia 

napraw gwarancyjnych (usunięcia wad i usterek). 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni 

od dnia ich ujawnienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający celem ujawnienia zakresu 

usterek może organizować przeglądy gwarancyjne, do udziału w których zaprasza 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

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

uprawnień wynikających z gwarancji. 

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

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o którym mowa w ust. 2, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności                    

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

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

 

§ 12. 

Obowiązki informacyjne, korespondencja 

1. W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych 

okoliczności o: 

1) zmianie siedziby firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:  

1) Zamawiającego: Urząd Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06–415 Czernice 

Borowe, 

2) Wykonawcy: ............................................................................................................................ 



3. Za skuteczne doręczoną uważa się wyłącznie korespondencję wysłaną listem poleconym, 

pocztą kurierską albo doręczoną bezpośrednio, pod adresy wymienione w ust. 2                        

z wyłączeniem powiadomienia, o którym mowa w § 11 ust 2. 

4. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 2, potwierdzone na piśmie przez stronę nie stanowią 

zmiany umowy. 

 

§ 13. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego        

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy                  

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

w następującym zakresie: 

1) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  

i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły 

wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po 

żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań 

i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony 

zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu 

ww. przeszkód, 

b) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia podstawowego, 

c) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy 

do takiej zmiany. 

2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku 

rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót, 

3) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

4) nastąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

3. Na podstawie art. 144 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie: 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

2) zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących realizowanego 

przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację; 

4. Zmiana dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i skutkuje podpisaniem 

aneksu do umowy zawierającego wskazaną zmianę.  

 

§ 14. 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego                   

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 



3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§15. 

Postanowienia końcowe 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

SIWZ, dokumentacja projektowa w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych - załącznik nr 2  

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………………. 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 


