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                                                                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ                                                           

  

          Wzór umowy 

 

UMOWA Nr ……… 
o wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta  w dniu ………………………. pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn, ul. Szosa 

Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn    zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

1.  Pana Grzegorza Kaczmarka– Burmistrza Stawiszyna, 

przy kontrasygnacie Pani  Anny Manikowskiej  – Skarbnika Gminy, 

z jednej strony  a  …………………………………………………………. zwanym dalej 

„Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

1...................................................................... 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.  Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia- etap I” wraz 

robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane dalej 

„robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”.  

2.  Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w SIWZ, przedmiarze robót  

projekcie wykonawczym, STWiOR w wytycznych projektanta do planu BIOZ. 

3.  Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca uznaje, że dokumentacja o której mowa w pkt 2 jest kompletna z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma służyć i w związku z tym zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także  

zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

§ 2. 

1. Termin wykonania całości zamówienia, określonego w § 1 strony ustalają do dnia 31.08.2020r 

2. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 14 umowy. 

§ 3. 

1. Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowi zarządzającego zamówieniem w osobie 

– Grzegorza Kaczmarka- Burmistrza Stawiszyna 
 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy : 
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1) Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy, w dniu podpisania umowy. 

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy : 

1) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji. 

2) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, 

stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.  

3) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm/. 

4) Ponoszenie 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; 

5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

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

 6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

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

7) 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;  

 

 8) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

 9) 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, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

 10) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze. 

 11) 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. 

 12) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń  losowych  oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującego : roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę. 

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
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15) Poniesienia kosztów za korzystanie z terenu zajętego na zaplecze budowy.  

16) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie 

robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót, czynności bezpośrednio związane 

z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; 

 

17) Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Strony ustalają następujący zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę 

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

2. Podwykonawcą prac określonych w ust. 1 jest ………………………………………………. 

3.  Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw, usług 

Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

                                                           

1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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4. 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. 

5. 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. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań 

określonych w  SIWZ, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  

30 dni. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważać się 

będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczona 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 SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

9. 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. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w  SIWZ, oraz gdy 

umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30 dni. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważać się będzie za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Przepisy, określone w ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 

o podwykonawstwo. 

§ 5. 

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe w wysokości : netto ………………….. zł,  …………………………… zł brutto 

(słownie: ……     zł), które uwzględnia należny w ustawowej wysokości podatek VAT. 

 

§ 6. 

1.   Wynagrodzenie ustalone w § 5 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą 

faktury rachunku Zamawiającego. Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek bankowy 

Wykonawcy w ……………………………… nr ………………………………….. Zamawiający 

nie  przewiduje płatności  częściowych.  

2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych w opisie technicznym i warunkach realizacji zamówienia przez przedmiarze robot w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w § 5. 
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3.  Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie 

zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji 

państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami itp. 

o ile takich wymagają przepisy szczególne. 

4. W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizować niniejszą umowę przy udziale 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 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. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, 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. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może : 

 - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 - 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  

 - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczności 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. 

11. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Zamawiający 

dokona płatności wynagrodzenia, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę następujących 

dokumentów : 

 1) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę,  
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 2) kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,  

 3) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (kserokopii 

wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia). 

§ 7. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót,                                                                                                                   

określonych w  § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  pisemnie po wykonaniu 

robót. 

3. Zamawiający przewiduje  jeden odbiór końcowy. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych  

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

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

datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

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

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

7. 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. 

 

§ 8. 

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

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie,   tj. …………….. zł 

(słownie: …………………………………. ) w formie  gwarancji ubezpieczeniowej 

 

2. Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 1 nastąpi w 

ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 i 

 protokólarnym odbiorze wykonanych robót. Pozostałe  30% zabezpieczenia  na zabezpieczenie  

roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu 

rękojmi za wady. 

 

3. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub  

nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ma prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, 

b) 0,5% wartości umowy brutto danego zadania za każdy dzień zwłoki w wykonaniu I etapu 

zamówienia 

c) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi. 
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d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto,  

e) 10 % wartości umowy brutto jeżeli wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie 

wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc 

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

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości umowy 

brutto, 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy brutto, 

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % 

wartości umowy brutto, 

i) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, 

j) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co 

najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

k) każdorazowo za niezatrudnienie przez Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę 

co najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

l) każdorazowo w przypadku nie złożenia na wezwanie dokumentów , o których mowa w §3 ust. 3 

pkt. 22 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w 

§ 5 ust. 1  umowy, 

 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo spowodowanie 

przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,5 % 

wartości umowy brutto  za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto robót niezrealizowanych z 

zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 12. 

3. W pozostałych, niż określone w ust. 1 przypadkach, naprawienie szkody spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem/wykonywaniem umowy może być dochodzone na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę. 

§ 10. 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 

Na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi 

udziela Wykonawca. 

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

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas usuwania wad i usterek.  

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,  

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

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

wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez  Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej  na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

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

8. Zamawiający może przekazać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wybranemu przez siebie 

użytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi mają 

zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne opublikowane 

urzędowo przepisy szczególne i normy a także warunki zawarte w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. 

§ 12. 

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 13. 

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach: 

1.  Wykonawcy, gdy; 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez Wykonawcę, 

zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 

 b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 
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 c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy. 

2.  Zamawiającemu, gdy; 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, 

b) nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany 

zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca  zamiar  

odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności : 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy 

2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za odstąpienie 

od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest 

zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy i roboty  zabezpieczające. 

6) Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie. 

7) Po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń jakie 

wynikają z niniejszej umowy. 

8) Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór. 

9) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca w związku 

z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od 

umowy. 

§ 14. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w postaci aneksu. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 

1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem: 

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę. 
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b) warunków atmosferycznych lub innych sił natury uniemożliwiających ze względów 

technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie 

wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. 

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, którego realizacja ma wpływ na termin 

wykonania umowy. 

d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zamówienia np. niesprzyjające 

wykonywaniu robót warunki gruntowo-wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych 

przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na 

termin wykonania podmiotu umowy, 

e) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas potrzebny na jej wykonanie 

spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, 

f) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza 

przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces 

budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w 

technologii wykonywanych robót, 

g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 

h) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub 

mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową, 

i) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, 

j) ze względu na wystąpienie robót o których mowa w art.144 ust.1 pkt 6 o czas potrzebny 

na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas 

potrzebny na wykonanie robót, 

 

2) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ). 

3) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu 

przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań lub robót 

zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i przedmiarze robót. 

4) Zmiany wynikające z wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie 

mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 

5) Zmiany wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 

6) Zmiany wynikające z wykonania robót zamiennych lub z zastosowania materiałów lub 

urządzeń innych niż wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej, ale o 

lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

7) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja 

wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

8) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła 

nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
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3.   Wystąpienie którejkolwiek z wymienionej w ust. 2, okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy 

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

§ 15. 

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego 

ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. Dopiero po 

bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca może zwrócić się 

do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu. 

§ 16.  

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA:      

 

Kontrasygnata skarbnika 

 


