
Załącznik nr 6 do siwz

UMOWA (projekt)

W dniu .....................................r. pomiędzy Gminą Tarnów z siedzibą w Tarnowie                  
ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez 
Grzegorza Kozioła - Wójta Gminy
przy udziale Ireny Podraza -  Skarbnika Gminy 
zwanym Zamawiającym 
a
……………………………………………………….................………  reprezentowaną  przez:
…..........................................................................................................................  zwanym  dalej
Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),  została zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1
1) Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje – zgodnie ze złożoną ofertą – wykonanie/remont
nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys. m2 w roku 2018, co stanowi ok. 6 km dróg o
szerokości od 2,4 m do 5,5 m.                  
2)  Roboty  zostaną  wykonane  w  zakresie  zgodnym  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia (siwz) oraz opracowanym wykazem dróg. Dokumenty te stanowią integralną część
umowy. Roboty muszą  być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszą umową warunkach. 
3)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  w  okresie  realizacji  robót,  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności pokrywającej się z przedmiotem zamówienia. 

§ 2
1) Termin wykonania robót:
rozpoczęcie – 3 dni od zawarcia umowy
zakończenie -   31.08.2018r. 
2) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w
ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie
terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. 
3)  Po przekroczeniu  terminu umownego  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo do odstąpienia  od
wykonania  przedmiotu umowy.
4) Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby
roboty  zostały  wykonane  w  umówionym  terminie.  Wszystkie  koszty  związane  z  podjętymi
działaniami  obciążają Wykonawcę. 

§ 3
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/siłami własnymi oraz
przy pomocy podwykonawców w zakresie……………………………………
2)  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
oraz  projektu  jej  zmiany,  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia.
3) Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod
rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń, następujące wymagania: 
-  okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie  może być



krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego; 
-  termin  płatności  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  nie
może być dłuższy niż  30 dni; 
-  umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  wymóg  uczestniczenia  przedstawiciela
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  naradach  koordynacyjnych,  jeśli  temat  narady
dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 
-  w umowie  musi  zostać  wskazana  osoba  do  kontaktu  ze  strony podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy; 
-  umowa  o  podwykonawstwo  musi  zawierać  wymóg  udziału  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 
- zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
może  przekraczać  wynagrodzenia  wynikającego  z  niniejszej  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcą  z  uwzględnieniem  zakresu  robót  wykonanych  przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
-  termin  wykonania  robót  określony w umowie o podwykonawstwo nie  może być dłuższy niż
termin wynikający z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia oraz z niniejszą umową. 
4)  Zamawiający,  w terminie  7  dni  od  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie w stosunku do
tego projektu zastrzeżenia.  W tym samym trybie Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku
do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub jej zmiany. 
5) Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian oraz nie zgłoszenie sprzeciwu w
stosunku do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub jej  zmian,  w terminie określonym w ust.  5 niniejszego
paragrafu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego w/w dokumentów.  
6)  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy.
Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000 zł.  
7)  Zawarcie  umowy  przez  podwykonawcę  z  dalszym  podwykonawcą  wymaga  jednocześnie
uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest w związku z
tym  do  przedstawienia  Zamawiającemu  wraz  z  projektem  umowy  z  dalszym  Podwykonawcą,
oświadczenia  Wykonawcy  o  wyrażeniu  zgody  na  zawarcie  przedstawionej  umowy w kształcie
zgodnym z przedstawionym projektem. 
8)  Terminy  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikające  z  umów  o  podwykonawstwo  nie  mogą  przekroczyć  30  dni.  Na  wezwanie
Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wyznaczonym,  Wykonawca  lub  podwykonawca
zobowiązany jest  do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego odpowiednio w umowie z
podwykonawcą  lub  dalszym podwykonawcą  na  termin  nieprzekraczający  30  dni,  pod  rygorem
wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiającego. 
9)  Zlecenie  robót  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  bez  wiedzy  lub  zgody
Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                         z
przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od
dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku. 



10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, za działania własne jak
również za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
11) Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie  w sprzęt nie
gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od
Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy.  Przed  zastosowaniem  sankcji  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając odpowiedni termin. 

§ 4
1)  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  1  Wykonawca  będzie  pobierał
wynagrodzenie wyliczone na podstawie stawek podanych w ofercie do przetargu:

1. roboty pomiarowe w ilości 6 km w kwocie netto .............zł/km; 
- kwota netto zamówienia ..............zł, 
2.  ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubości  do  10  cm,  z  transportem urobku  samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km w ilości 1600m2  w kwocie netto .............zł/km; 

- kwota netto zamówienia ..............zł, 
3.  wykonanie  profilowania  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni

wykonane mechanicznie w ilości 11000m2, w kwocie  netto ..............zł/m2, 
    - wartość netto zamówienia ......................zł. 

4. korytowanie na głębokość 40 cm, w ilości 1000m2 powierzchni dróg w kwocie netto .......... zł/
m2, 

- wartość netto zamówienia ...................... zł.,
       dodatek za każdy cm korytowania (+ -)....................... zł/m2,
5.  warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji  od 0,0 do 63,0 mm o średniej
grubości 20cm, w ilości 1000m2, w kwocie netto ............ zł/m2,  
- wartość netto zamówienia ..................... zł.,
       dodatek za każdy cm grubości (+ -) ....................... zł/m2,
6.  górna  warstwa  podbudowy z  kruszywa łamanego  (kliniec)  frakcji  od  0,0  do  31,5  mm o
grubości 10 cm, w ilości 13000m2, w kwocie netto ................. zł/m2,  
- wartość netto zamówienia ...................... zł,
       dodatek za każdy cm grubości (+ -) ....................... zł/m2,
7. wykonanie warstwy bitumicznej wiążącej (wyrównawczej) o grubości 3 cm wraz z dociskiem
krawędzi jezdni w ilości 3300m2, w kwocie netto ................... zł/m2, 

        - wartość netto zamówienia ........................... zł, 
               dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -) .................. zł/ m2,
8. wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni
w ilości 18000m2, w kwocie netto ................... zł/m2, 

        - wartość netto zamówienia ........................... zł, 
               dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -) .................. zł/ m2,
     9. wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych w ilości 60 sztuk, w kwocie  
       netto   ..........zł/sztukę, 

 - wartość netto zamówienia ......................zł, 
10. wykonanie regulacji pionowej zaworów i zasuw wodociągowych w ilości 35 sztuk w kwocie
netto ..............zł/sztukę, 
  - wartość netto zamówienia ......................zł.

2)  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
w wysokości ....................................... złotych brutto (słownie: ..............................................).
3)  Poszczególne  odcinki  dróg  wykonywane  będą  po  wcześniejszym  uzgodnieniu
z Zamawiającym technologii ich wykonania. 
4) Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu  umowy.  Nieoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu
umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego   w  ust.  1,  z



zastrzeżeniem ust. 5. 
5)  W  przypadku  zmiany  urzędowej  stawki  podatku  VAT  strony  umowy  zobowiązują  się  do
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
6) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  zawiera kompletne wykonanie przedmiotu umowy
oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów
wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jak również w dokumentach
tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Będą  to  między  innymi  następujące  koszty:  należy  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  w
obowiązującej  wysokości,  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  i  oznakowaniem  prowadzonych
robót, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, koszty związane z doprowadzeniem terenu
do stanu pierwotnego oraz innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
7) Rozliczenie za wykonane odcinki dróg będzie odbywać się na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur, oddzielnie za każdy odcinek drogi i protokołu odbioru robót. Faktury mają być
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Pod fakturą ma być załączony kosztorys powykonawczy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
Faktury VAT należy wystawić na adres:
Gmina Tarnów 
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
NIP 873 15 50 848
8) Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadowalająco pod względem
jakościowym i niezgodnie z warunkami wykonania  i odbioru robót.
9) W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcy, zapłata należności za wykonane roboty
będzie realizowana w następujący sposób: 
-  wykonawca wraz z  fakturami   zobowiązany jest  do przedłożenia  Zamawiającemu  dowodów
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy
biorącemu  udział  w  realizacji  tych  robót,  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. 
- wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca winien przedłożyć listę
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura,  uwzględniającą zestawienie kwot
należnych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.
-  w  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  w  przypadku  uchylenia  się  od
obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  z  tytułu  tej  umowy  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 
-  o  zamiarze  zapłaty  wynagrodzenia  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę. Wykonawca,
w terminie 7 dni  od otrzymania powyższej  informacji  może zgłosić  pisemnie uwagi  dotyczące
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy; 
- w przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
złożyć do depozytu sadowego 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  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 
- dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy,  zwalnia Zamawiającego od zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.

§ 5
1) Zamawiający zobowiązany jest do:
- przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy,
- zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego,
- odbioru końcowego przedmiotu umowy,
- dokonania płatności w określonym terminie,
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
- odebrania placu budowy w wyznaczonym terminie – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za teren budowy od jego przejęcia do chwili oddania,
-  ubezpieczenia budowy i  robót  z  tytułu  szkód,  które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej,
- zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- terminowego i prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu
umowy  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z  aktualnie  obowiązującymi  normami
polskimi,  polskim  Prawem  budowlanym  z  aktami  wykonawczymi  do  niego  i  innymi
obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności (oznakowanie, organizacja
ruchu drogowego na czas prac),
- zorganizowania zaplecza budowy,
- dbania o należyty porządek na terenie budowy, 
- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia robót przed ich zniszczeniem,
- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.

§ 6
1) Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru, którym jest .............................................  
2) Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych                    z
jakością  i  ilością  robót,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  oraz  zgodnego  z  umową  i  siwz
wykonania przedmiotu umowy.
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ..................................
4)  Zamawiający  może  nałożyć  na  Wykonawcę  obowiązek  uczestniczenia  w  naradach
koordynacyjnych. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez
niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie są wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie i związane są z realizację przedmiotu
umowy.

                                                                                  § 7
1) Wykonawca oświadcza,  że udziela gwarancji  oraz gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy
jakościowo dobrze,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  normami  technicznymi  i  innymi  warunkami
umowy  oraz,  że  nie  posiadają  one  wad,  które  pomniejszają  wartość  robót  lub  czynią  obiekt
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy, przez okres .......  miesięcy licząc od dnia protokolarnego
odbioru robót. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie
trwania rękojmi i gwarancji.



4) Zamawiający może wykonać uprawnienia z  tytułu rękojmi  za wady fizyczne niezależnie  od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5)  Zamawiający  może  zgłaszać  wady  w  dowolnym  terminie  trwania  gwarancji  i  rękojmi,
a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może
ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
8) Wydłużenie okresu gwarancji następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 § 1 i § 2
Kodeksu Cywilnego.
9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich
zgłoszenia) przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 
10) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej              o
zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.
11) Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia,
szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
12) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
12)  Umowa  w  części  określającej  obowiązki  Wykonawcy  z  tytułu  gwarancji,  po  odbiorze
końcowym przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
13) Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 8
1) Kary umowne będą liczone w stosunku do łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1,
w następujący sposób:
a)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
- 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu  przedmiotu  umowy  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na  wykonanie  roboty  do  dnia
faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
- 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia
w  usunięciu  wady,  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na  wykonanie  usunięcia  wad  do  dnia
faktycznego odbioru,
- 25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
- z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć, w wysokości ustalonej
przez komisję odbioru końcowego,
- 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za niedotrzymanie wymogu
zatrudnienia  osób (wykonujących czynności opisane w dziale III pkt. 4 siwz), na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
b)  Zamawiający  płaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  wysokości  0,1%  łącznego  wynagrodzenia
brutto  określonego  w §  4  ust.  2  umowy za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dokonaniu  końcowego
odbioru robót. 
c)  Niezależnie  od  kar  umownych  określonych  w  ustępach  poprzedzających,  Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 2 umowy za każdy
dzień  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców,
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4



ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej  zmiany  –  1% łącznego  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4  ust.  2  umowy  za  każdy
stwierdzony przypadek, 
-  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  1%  łącznego
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4  ust.  2  umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia  od  dnia
wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany. 
2) Zamawiający i Wykonawca mają  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
3) 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.
4)  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych
z przysługującego Wykonawcy należnego wynagrodzenia. 

§ 9
1)  Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  wykonanie  przedmiotu  umowy,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
2) Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót
będzie dokonywany przez inspektora nadzoru. 
3) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót. 
Komisja  zostanie  powołana  przez  Zamawiającego  i  musi  być  w  niej  obecny  przedstawiciel
Wykonawcy. 
4)  Dla dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  niezbędne
dokumenty,  a w szczególności  świadectwa  jakości,  certyfikaty,  atesty,  dotyczące  wbudowanych
materiałów,  kosztorysy powykonawcze zweryfikowane przez Inspektora nadzoru.
5) Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego,
który stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 
6)  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz  do
żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
8) Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie do 15 dni od dnia
upłynięcia terminu rękojmi określonego w umowie.

§ 10
1)  Zakazuje  się  zmian  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 
2) Zmiany postanowień umowy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych
w art. 144 ust. 1 PZP.
3) Zamawiający, zgodnie z art.  144 ust. 1 pkt 1) PZP, przewiduje możliwość zmiany umowy w
przypadku wystąpienia m. in.:
- zmiana obowiązujących przepisów – jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,
-  zaistnienia  konieczności  przesunięcia  terminu  umownego zakończenia  robót,  wynikającego  z:
przestojów  i  opóźnień  zawinionych  przez  Zamawiającego,  działania  siły  wyższej  (np.  klęski
żywiołowe,  strajki  generalne  lub  lokalne),  mające  bezpośredni  wpływ  na  terminowość
wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót
(np.  długotrwałe  i  intensywne  opady  deszczu  lub  śniegu,   długotrwałe  wysokie  lub  niskie
temperatury, itp.) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, okoliczności powodujących



konieczność zmiany terminu wykonania robót (np. roboty zamienne, roboty dodatkowe wynikłe w
trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcie robót podstawowych),
4) Opóźnienia,  o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi  przez  kierownika  budowy  i inspektora  nadzoru  oraz  zaakceptowane  przez
Zamawiającego. Strony ustalą nowe terminy,  z tym że maksymalny okres przesunięcia  terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju z uwagi na
niezależne  od  stron  okoliczności  (nieprzewidziane  zmiany  organizacyjne,  wypadki  losowe)
dotyczące  osób  kluczowych  dla  realizacji  umowy,  zmiana  stawki  podatku  VAT,  zmiana
obowiązujących przepisów – jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,  w zakresie  podwykonawstwa:  zmiana  zakresu  robót  powierzonych
podwykonawcy, zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji
przez  Zamawiającego),  zlecenie  części  robót  podwykonawcy  (pod  warunkiem  odpowiedniego
zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego), rezygnacji z podwykonawcy. 
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
Wykonawca  może  zaproponować  zmianę  przez  złożenie  pisemnej  propozycji  zmian,  jeżeli  ich
wprowadzenie  jest  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  umowy  lub  jeżeli  konieczność  ich
wprowadzenia  wynika  ze  zmiany  prawa  lub  zmiany  okoliczności,  której  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian jeżeli ich
wprowadzenie  jest  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  umowy  lub  jeżeli  konieczność  ich
wprowadzenia  wynika  ze  zmiany  prawa  lub  zmiany  okoliczności,  której  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich, pod
rygorem nieważności, pisemnym aneksem.

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:  
a)  Wykonawca opóźnia przejęcie  placu budowy w uzgodnionym terminie o co najmniej  7  dni,
chyba że opóźnienie to wynika z winy Zamawiającego,  
b) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn robót w uzgodnionym terminie o co
najmniej 7 dni, chyba ze opóźnienie wynika z winy Zamawiającego lub z przyczyn technicznych
związanych bezpośrednio z  placem budowy,  których przy zachowaniu należytej  staranności  nie
można było przewidzieć, 
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, chyba że wynika to z
winy Zamawiającego lub z przyczyn technicznych związanych bezpośrednio z placem budowy,
których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, 
d)  Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  niniejszą  umową  lub  dokumentacją
techniczną  i  pomimo pisemnego  wezwania  Zamawiającego  nie  przystępuje  do  ich  właściwego
wykonania, 
e) wszczęto w stosunku do wykonawcy postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 
f) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  stosownie  do
postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odstąpienie w sytuacji określonej w ust. 1 lit. a – d dla swej skuteczności wymaga uprzedniego
wezwania  drugiej  strony  do  usunięcia  stanu  stanowiącego  podstawę  do  odstąpienia  i
bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej 14-dniowego terminu na usuniecie tego stanu.
Wykonawca  może  odstąpić  od  niniejszej  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  stwierdzenia,  że
Zamawiający  opóźnia przekazanie placu budowy o co najmniej 7 dni, chyba  ze opóźnienie wynika
z winy Wykonawcy.
Odstąpienie od niniejszej  umowy winno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
W przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące



obowiązki: 
- w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu, Zamawiający i Wykonawca
sporządzają szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
-  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie  obustronnie uzgodnionym na koszt  tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
- Zamawiający i Wykonawca dokonują odbioru przerwanych robót, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia od umowy, 
-  Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  za  wykonaną  w  sposób  niewadliwy  część  robót,
wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,
- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez
niego wniesione. 

§ 12
Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest ………………..
Pracownikiem  Wykonawcy  z  którym  będą  prowadzone  bieżące  ustalenia  na  temat  realizacji
zamówienia jest: …………………………..

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień  publicznych,  Prawo budowlane wraz  z  aktami  wykonawczymi  oraz  Kodeksu
Cywilnego.

§ 14
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA:


