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                                                                                              Zał. nr 2 do SIWZ  - Wzór umowy 
WI.272…...2019.JW 
 
 
 

U M O W A    N R    CRU/……./2019 
                                                                                                                                                       

W  dniu ………….2019 roku w Wiązownie pomiędzy Gminą Wiązowna, z siedzibą 05-462 Wiązowna, 
ul. Lubelska 59, NIP 532-000-02-34, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Janusza Budnego –  Wójta Gminy Wiązowna,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Alicji Matuszewskiej,  
a  
firmą .................................. z siedzibą w ................................, REGON: .........................., NIP: 
.........................., działającą w oparciu o ....................................................... reprezentowaną przez 
................................., zwaną dalej  „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 
W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
WI.271……..2019.JS oraz w związku z dokonanym w dniu ………………2019 r. wyborem 
najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) -  w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie” została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania II etap przebudowy  drogi gminnej 
Nr 270839W ul. Wiejskiej w miejscowości Rzakta na terenie Gminy Wiązowna.  

2. W zakres robót drogowych wchodzi między innymi doziarnienie kruszywem wykonanej już 
podbudowy zasadniczej wraz z zagęszczeniem i przeprofilowaniem, wykonanie nawierzchni 
jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa oraz wprowadzenie stałej 
organizacji ruchu.  

  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowo: 

1) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej 270839W ul. Wiejskiej wraz                        
z odcinkami dojazdów w m. Rzakta w Gminie Wiązowna na dz. nr ew. 17, 125, 210, 156, 
206, 229, 55, obręb 0020 Rzakta, gm. Wiązowna (zakres robót – etap II), opracowany przez 
„MM – Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz 
adres: 05-400 Otwock, ul. Krótka 7B lok. 13 oraz zaświadczenie Starosty Otwockiego o 
niewniesieniu sprzeciwu na zakres robót objętych zgłoszeniem z dnia 14.05.2018 r.                    
Nr AB.6743.322.2018.MR.   

2) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego przebudowywanej ulicy Wiejskiej na odcinku 
590 mb.(dla II etapu inwestycji)w m. Rzakta, opracowany w styczniu 2019 roku przez 
„MM – Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz 
adres: 05-400 Otwock, ul. Krótka 7B lok. 13.  

3)  Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego przebudowywanej ulicy Wiejskiej na 
     odcinku 590 mb.(dla II etapu inwestycji) w m. Rzakta, opracowany w styczniu 2019 roku  
     przez „MM – Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał  
     Michniewicz adres: 05-400  Otwock, ul. Krótka 7B lok. 13.  
4) Przedmiar robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia – etap II. 

 
3. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami wymienionymi w  ust. 3 

powyżej, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem 
budowlano-wykonawczym. 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje między innymi: 
1) organizację placu budowy i odpowiedzialność za jego stan zabezpieczenia i oznakowania, 

2) pełną obsługę geodezyjną – tyczenie obiektu i wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w 2 egzemplarzach, 

3) zabezpieczenie robót pod względem BHP, 
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami, 
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5) wykonanie robót ogólnobudowlanych opisanych w ust. 1, ust. 2 i w ust. 3 powyżej w sposób 
umożliwiający mieszkańcom dojazd do posesji, 

6) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po realizacji inwestycji, 
7) okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 
8) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
9) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy                                              

w 2 egzemplarzach, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji elektronicznej w 
formacie *.dxf, 

10) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia prac i o ich zakończeniu, 

11) powiadomienie właściwych organów o zamierzonym terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 

§ 2. 
                                                                   Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – od 3.06.2019 r. do 31.07.2019 r. 

2. Po terminie wymienionym w ust. 1 powyżej będą wykonywane czynności odbiorowe. 

§ 3. 
 Wartość przedmiotu umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ogółem w wysokości: kwota netto: ......................... zł (słownie: .....................................................). 
Do ww. wynagrodzenia dodaje się podatek VAT w stawce 23%. Wartość zamówienia brutto 
(wartość netto plus podatek VAT) wynosi: .............................. zł (słownie: 
......................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego 
oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
określonym w § 1 niniejszej umowy.  

§ 4. 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi jedną płatnością. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT po uprzednim odbiorze robót, stwierdzonym protokołem końcowego 
odbioru robót podpisanym przez Zamawiającego.  

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół końcowego odbioru, o których mowa w 
ustępie 2 powyżej. 

4. Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze nie później niż w terminie  do 
30 dni od dnia dostarczenia faktury na dziennik podawczy  Zamawiającego. 

5. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Gmina Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, 
NIP: 532-000-02-34. 

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy w wysokości 10% oferowanej ceny  brutto tj. w kwocie: …………… zł 
(słownie złotych: …………………………….. 00/100). 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: 
……………………………….. 

3. Zabezpieczenie gwarantuje łącznie, zgodne z umową, wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie 
bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

5. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zwrócone będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.  

6. Przed zwróceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 5 Zamawiający zobowiązany jest 
wezwać Wykonawcę do udziału w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczając Wykonawcy stosowny 
termin, jednak nie krótszy niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 
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7. W przypadku braku obecności przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie przeglądu pogwarancyjnego Zamawiający ma prawo jednostronnie 
dokonać tych czynności. Protokół z przeprowadzonego przeglądu pogwarancyjnego zostanie 
przesłany do Wykonawcy. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w protokole pogwarancyjnym, Wykonawca 
usunie ujawnione wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w ust. 5 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad 
i usterek, o których mowa w ust. 8 lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 6. 
Obowiązki Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Terminowa zapłata wynagrodzenia. 
2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania 

umowy.  
3) Przystąpienie do odbiorów końcowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pismem Wykonawcy złożonym na dziennik 
podawczy Zamawiającego. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając stosowny termin na ich usunięcie. 

3. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Wykonawcy: projekt 
budowlano-wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt stałej 
organizacji ruchu, kopię zaświadczenia Starosty Otwockiego o niewniesieniu sprzeciwu na zakres 
robót objętych zgłoszeniem. 

§ 7. 
Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego i ponoszenie odpowiedzialności za jego stan do 

czasu odbioru końcowego, 
2) rozpoczęcia robót nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia budowy, określonej w 

§ 2 ust.1 umowy, 
3) nieprzerywania realizacji prac objętych niniejszą umową z własnej winy na okres dłuższy niż 

10 dni roboczych, 
4) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania budową (robotami). Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest: 
…………………………………. 

5) wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem postanowień Ustawy prawo 
budowlane, innych obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych, 

6) użycia wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego lub powszechnego stosowania      
w budownictwie  oraz doręczenie Zamawiającemu stosownych certyfikatów, atestów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności i dopuszczeń dla tych wyrobów z adnotacją kierownika 
budowy o wbudowaniu ich w przedmiot umowy, 

7) oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą stanowić część placu 
budowy, 

8) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i stosowania wymogów BHP w ramach 
obowiązujących przepisów,  

9) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, materiałów i urządzeń 
budowy niezbędnych do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich 
jakość,  

10) utrzymania terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz systematyczne 
usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci i urządzeń prowizorycznych, 

11) naprawienia szkody w przypadku uszkodzeń powstałych w toku realizacji robót na swój koszt 
i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

12) do przestrzegania przepisów prawnych jako wytwarzający odpady wynikających 
z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 
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b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - powołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  
w tym zakresie, 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na  terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników  i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów, 

15) ponoszenia kosztów z tytułu prowadzenia nadzoru przez przedstawicieli gestorów sieci  
i urządzeń kolidujących z wykonywanymi robotami. 

16) ubezpieczenia na własny koszt robót, realizowanych w ramach niniejszej umowy. 
17) poinformowania na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem 

robót lub niedotrzymaniem terminu realizacji umowy. 
18) zapewnienia Zamawiającemu pełnej dostępności do robót,  
19) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru robót podlegających zakryciu lub zanikających, celem ich 

odbioru w terminie co najmniej 2 dni przed ich zakryciem, 
20) usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie 

terenu   robót w stanie uporządkowanym i przywróconym do stanu pierwotnego oraz nadającym 
się do   użytkowania, w terminie na odbiór końcowy, 

21) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie zakończenia robót i gotowości do 
odbioru  końcowego, 

22) nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek, 

23) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia prac i o ich zakończeniu, 

24) powiadomienie właściwych organów o zamierzonym terminie wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu. 

2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu przekazania 
terenu budowy do czasu podpisania protokołów odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi terenu budowy na 
którym będą realizowane roboty. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności związane  
z robotami budowlanymi na przedmiotowej inwestycji będą w okresie wykonywania czynności 
objętych umową zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

5. W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wskazanych w ust. 4, w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów  
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, przeprowadzania 
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej 
części robót, jeżeli materiały i jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych w ust. 
1 pkt. 5 i 6 powyżej. 

§ 8. 
Usuwanie usterek i wad. 

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach 
poinformować niezwłocznie Wykonawcę, bez oczekiwania na końcowy odbiór robót. Sprawdzenie 
przez Zamawiającego nie ogranicza praw powołanej przez Zamawiającego komisji odbioru.  

2. Zgłaszane wady i usterki Wykonawca usunie na własny koszt, w uzgodnionym obustronnie 
terminie. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę 
we własnym zakresie. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek potwierdzonych przez Zamawiającego, 
związanych z wykonywaniem robót określonych w § 1 niniejszej umowy. 

§ 9. 
Wykonanie zastępcze 

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia 
Sądu, a kosztami ich wykonania obciążyć Wykonawcę bez utraty gwarancji na wykonane roboty. W 
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konsekwencji nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wykonanego 
zakresu robót lecz nie mniej niż o wartość wynagrodzenia wypłaconego innemu podmiotowi, co nie 
wyklucza naliczenia kar umownych. 

2. O zamiarze powierzenia wykonania zakresu robót, o których mowa w ust. 1 powyżej innemu 
wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 5 dni przed ich powierzeniem. 

§ 10. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

3. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz 
z wnioskiem  przedstawia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 14 
ust. 1 pkt. 1 lit. h projekt umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem zakresu       
i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do treści przedłożonego 
projektu umowy i żądać jej zmiany z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być 
zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.   

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt1 lit. j. 

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 dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za 
własne. 

12. 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. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. k. 
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14. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 KC       
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 
Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania.  

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

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 14 ust. 1  pkt.1 lit. g. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt.1 
lit. g. 

21. Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,    
o której mowa w ust. 15 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1  pkt. 1 lit. g. 

22. Zapisy niniejszej umowy dotyczące: trybu zgłaszania podwykonawców, zawierania umów na 
podwykonawstwo, informowania o tym fakcie Zamawiającego oraz dokonywania terminowej 
zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców są obowiązujące 
zarówno dla Wykonawcy, podwykonawcy jak i dalszego podwykonawcy oraz nie naruszają praw 
i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 647¹ § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.     

§ 11. 
Rozwiązanie umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugą 
Stronę podstawowych postanowień umowy, a w szczególności w przypadku: 
1) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po 

uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości, jeśli te nieprawidłowości 
nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, 
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2) opóźnienia Wykonawcy związanego z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
umownego powyżej 14 dni, 

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 
4) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
5. Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty możliwości naliczenia przez strony umowy kar 

umownych. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od 

powzięcia wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

§ 12. 
Odbiory. 

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie uznany za dokonany po wykonaniu w całości przez Wykonawcę 
zakresu umownego określonego w § 1 i po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru 
robót. 

2. Wykonawca o fakcie zakończenia robót i gotowości do końcowego odbioru robót powiadomi 
pisemnie  Zamawiającego.  

3. Do odbioru końcowego robót Zamawiający zobowiązuje się przystąpić w ciągu 14 dni od dnia 
powiadomienia. 

4. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi i przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą budowy, o której mowa w §1  ust. 4 pkt. 2)  i  pkt 9)  umowy. 

§ 13. 
Gwarancja. 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na 
wykonane roboty budowlane określone w § 1 umowy. 

2.  Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu  końcowego  
odbioru przedmiotu umowy dla poszczególnej lokalizacji. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową 
oraz techniczną wykonanych robót. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt zaistniałych 
wad i usterek.  

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on 
równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. 

6. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny  
koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności 
odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem 
rękojmi. 

7. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad i usterek niezwłocznie od chwili 
ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez 
Zamawiającego. 

8. W razie nieusunięcia 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, bez konieczności uzyskania odrębnego 
orzeczenia sądu 

9. Niniejsza umowa stanowi gwarancję bez konieczności wydania odrębnego dokumentu. 

§ 14. 
Kary umowne i odszkodowania 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą kary 
umowne wg następujących zasad: 
1)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu prac po upływie terminu określonego w § 7 ust. 1 
pkt 2) w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia dla poszczególnej lokalizacji, 

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy dla poszczególnej lokalizacji, za każdy 
dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego oraz 
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 
brutto dla danej lokalizacji za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad lub usterek, 

d) za brak oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu  
w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdą rozpoczętą dobę, 

e) za przerwanie prac (niepodyktowane warunkami atmosferycznymi) na okres dłuższy niż 
określony w § 7 ust. 1 pkt 3) w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) 
za każdy dzień, 

f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom wypłaconego bezpośrednio przez Zamawiającego, 

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1%  
wynagrodzenia umownego brutto , 

i) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby realizującej 
czynności wskazane w § 7 ust. 4, które objęte są niniejszą umową, a wbrew wymogom 
ustawy Kodeks pracy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 200 zł za każdy dzień 
opóźnienia w niezatrudnieniu. 

j) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy            
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego brutto ,  

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty              
w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty. Po upływie tego terminu Zamawiający jest upoważniony do 
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych. 

§ 15. 
Postanowienia końcowe. 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać się rozwiązywać 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory te będzie rozstrzygać  Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  
prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy. 
4. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy 

dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących 
przypadkach: 

1) konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 
VAT) lub, 

2) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, lub 

3) zachodzi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu przepisów Prawa 
Zamówień Publicznych lub, 

4) nastąpi odmowa wydania lub opóźnienie w wydaniu przez organy administracyjne lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, zatwierdzeń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub 

5) gdy zmienią się warunki pogodowe nie pozwalające na wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi lub specyfikacją techniczną, lub 
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6) w przypadku zaistnienia okoliczności mających charakter tzw. „siły wyższej” w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego, lub 

7) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych tj. gdy 
istniejące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz technologią robót przyjętą w zatwierdzonym 
projekcie budowlanym, 

8) innych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, 
a mające służyć prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia. . ljk 

5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 
               
                 ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA  
 
 
 
 


