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Załącznik Nr 10 do SIWZ   

UMOWA  NR ............................ 

 

zawarta w dniu …………………….r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim z siedzibą  

74-300 Myślibórz ul. Spokojna 22, Nr NIP 597-16-28-152, Nr REGON 210967320, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 
 

1.  ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

a  

 

…………………………………………………………………………………………………  

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

Regon …………………………….. NIP ………………………………… 

Zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:  

1. …………………………………………………...  

2. ……………………………………………….…..  

Została zawarta umowa następującej treści:  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na 

podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907, ze zm.). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) w zakresie odwodnienia: 

wykonanie przykanalików i studzienek ściekowych z podłączeniem do istniejących studni 

kanalizacji deszczowej, 

b) w zakresie robót drogowych: 

częściowe rozebranie istniejącej nawierzchni brukowcowej, wykonanie warstwy 

odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu 

asfaltowego KR 2, budowa i przebudowa chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej 

gr. 8 cm, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni  

z brukowca jako wyspy przejezdne, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych  

z kostki j brukowej betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

3. Kod CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

4. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja techniczna (ST) oraz 

wyceniony przedmiar robót. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy zapisami umowy a zapisami załączników znaczenie rozstrzygające mają zapisy 

załącznika wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz ST stanowiących 

załączniki do umowy a niżej wymienionych:  

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  

D-01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokości  

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic  

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów  

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 

D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa 

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna  

D-05.03.05b Warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego  

D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni  

D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe  

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku 

osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

5.  Szczegółowy zakres robót został określony w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz ST. 

W przypadku rozbieżności w załączonej dokumentacji projektowej do wyceny przedmiotu 

zamówienia Wykonawcę obowiązują ilości podane w wycenionym przedmiarze robót  

i ST.  

6. Dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  

i poprawek.  

7. Materiały użyte w trakcie budowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, 

ważne dokumenty dopuszczające użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. 

w przypadku:  
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1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację 

właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 

bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;  

2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację 

właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;  

3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.  

Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.  

8. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, ST, winien być sprawny 

technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót  

i musi zapewniać wysoką jakość robót. 

9. Kontrola jakości robót polegać będzie na:  

a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności/deklarację właściwości użytkowych 

z wymaganiami Zamawiającego),  

b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, ST i warunkami określonymi w umowie.  

10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

następujących kluczowych części zamówienia:  

 roboty obejmujące wykonanie konstrukcji nawierzchni warstw bitumicznych 

jezdni. 

Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby 

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

11. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów 

równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku 

zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany 

załączyć do oferty opis materiałów równoważnych na podstawie którego można 

stwierdzić iż parametry tych materiałów są co najmniej takie same jak materiałów 

wskazanych przez Zamawiającego.  

 

§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

 …………………………………………………………….nr. tel. ……………………………. 

2. Funkcję Kierownika Budowy pełnić będzie pracownik Wykonawcy: 

……………………………………………………………  nr. tel. …………………………… 

 

3. Nadzór inwestorski sprawować będzie: 

……………………………………………………………  nr. tel. …………………………… 

4. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie 

 ……………………………………………………………  nr. tel. …………………………… 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektowo-rysunkową, 

Specyfikacjami Technicznymi, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za kompletne do 

realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót. 

 

§ 4 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 
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z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w którym 

została zawarta, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy  

o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4.  Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót, który zostanie powierzony do wykonania przez podwykonawcę wraz  

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – nie może być ona wyższa od wartości tego zakresu robót, który 

został określony w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram tych 

robót musi być zgody z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) 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; 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

Podwykonawcy - termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy, który powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż 

termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres 

zlecony Podwykonawcy). 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu, kopii zawartych umów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia ich 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. Wyłączenie, o którym mowa                     

w pierwszym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. 

6. Umowa między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy 

na zawarcie umowy na podwykonawstwo. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe udzielanie na żądanie Zamawiającego 

wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień  § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu co najmniej z 5-cio dniowym 

wyprzedzeniem. Bez uzyskania zgody zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić 

Podwykonawcy na teren budowy i rozpocząć prace. 



 5 

10. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie uznane zostanie za nienależyte 

wykonanie umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§ 5 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót - w terminie 5-ciu dni od zawarcia 

umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę; 

3) dokonanie odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy w szczególności: 

1) sporządzenie i przekazanie, w terminie 5-ciu dni od dnia przekazania placu budowy, 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, z którego winna wynikać 

kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, harmonogram powinien być zaakceptowany  

w formie pisemnej przez Kierownika Budowy; harmonogram za zgodą stron może być 

aktualizowany w trakcie realizacji umowy z każdorazową akceptacją Kierownika 

Budowy; 

2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bhp - opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót.  

3) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt, tymczasowych zajęć terenów 

przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót 

budowlanych; 

4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane; zmiana osób pełniących funkcje nadzoru 

technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga 

każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

5) wykonanie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary 

zasadnicze dały wynik negatywny; 

6) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 

zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do 

zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia 

wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji 

robót objętych umową,  dokonanie koniecznych uzgodnień; 

7) zabezpieczenie skarp, wykopów oraz istniejącego uzbrojenia terenu podczas 

prowadzenia robót ziemnych; 

8) zapewnienie ochrony mienia i ochrony p.poż. znajdującego się na placu budowy; 

9) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 

10) przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 

budowy; zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 

przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 

poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych; 

12) zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających; 
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13) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

14) przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie; 

15) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po 

zakończeniu robót; 

16) uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.  

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz  

z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2) Dokumentację Odbiorową w 2 kompletach, dostarczoną Zamawiającemu w terminie 

najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, zawierającą m.in.: 

a) protokóły z prób, sprawdzeń i pomiarów sieci kanalizacyjnych  

i teletechnicznych, 

b) protokoły przeglądów technicznych dokonanych przez użytkowników, 

c) dokumentację powykonawczą wykonanych sieci i drogi, 

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno - kartograficzną , 

e) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie , 

f) wyniki badań zagęszczenia gruntu zasypowego, nasypów i podbudowy drogi. 

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną dla prowadzonych przez siebie robót. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać stosowne 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach z dnia  

14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 

a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 

ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność 

Wykonawcy. 

7. W pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. 

 

§ 6 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 12.11.2015 r. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się dzień 

zgłoszenia robót do odbioru. 

3. Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robót winny być dostarczone Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.  
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§ 7 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych  

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót  z zachowaniem cen 

jednostkowych wskazanych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi ……………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………..) i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół odbioru końcowego robót, potwierdzający wykonanie zakresu umowy wraz  

z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, dodatkowym warunkiem wypłaty wynagrodzenia będą kopie 

wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych 

Podwykonawców, wynikających z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

umów w formie załącznika do faktury. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

7. Nierozłączną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu wykorzystanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, 

oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie                              

z  zaakceptowanymi wcześniej umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi. Kwota wynagrodzenia wypłaconego przez 

Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w §7 ust. 2. 

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny płatność faktury (w całości lub  

w części) w przypadku, kiedy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności 

nie będą przysługiwały Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 9 

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  
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b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;  

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy; 

g) zmianie adresu pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną niepodjętą w terminie, 

dwukrotnie awizowaną korespondencję kierowaną na adres wskazany w umowie 

 

§ 10 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają z upływem 

………………….. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego (z wyłączeniem 

oznakowania poziomego). Wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 

24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

3. O zaistniałych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem poleconym. 

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca dokona 

ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Jeżeli strony uznają, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym 

terminie Wykonawca ustali z Zamawiającym konkretny termin usunięcia wad - na tą 

okoliczność zostanie spisany protokół. 

5. W związku z usunięciem wad Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi 

kosztami wynikłymi z tego tytułu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający 

może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody 

sądu w tym zakresie, zachowując wszelkie inne uprawnienia min z tytułu gwarancji. 

 

§ 11 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………………… zł (słownie:…………………………………………………………), 

tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, do momentu podpisania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego:…………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………………………………………… 

4. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń  

z tytułu rękojmi i gwarancji itp. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego: 

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego). 

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres 

ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5. W przypadku 

zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy co wiązałoby się z tym, że 

okres obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy od 

terminów zapisanych w ust. 5, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej 

zmiany umowy, zobligowany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia 
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w taki sposób, aby zmiany w zakresie terminu umowy, pokrywały się z terminem 

wynikającym z ust. 5 i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

takie przedłużenie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich 

ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości 

wartości umowy. Przedmiotem ubezpieczenia mają być następujące kategorie: prace 

budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny 

budowlane.  

2. Okres trwania ubezpieczenia nie może być krótszy od czasu realizacji umowy, przy czym 

ubezpieczonym mają być: Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

3. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

obowiązkowo musi zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz  

z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy przy 

sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 800.000,00 zł. 

4. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia zostanie spełniony wówczas, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż do momentu przejęcia placu budowy, przedłoży wymienioną 

w ust. 1 i 2 polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych. 

5. W przypadku kiedy Wykonawca nie zrealizuje obowiązku z ust. 1-3 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie również 

uprawniony do naliczania kary umownej z § 13 ust. 1 pkt 3. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy, powodującego krótszy okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 

wynikającej z polisy (ust. 1), Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zmiany 

umowy  z Zamawiającym do przedłożenia polisy obowiązującej na okres wykonania 

przedmiotu umowy, zgodnie z przewidywanym i uzgodnionym terminem jej zakończenia. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za przekroczenie terminu zapisanego w § 6 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia następnego, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy; 

4) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z § 4, wysokości 2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każde takie zdarzenie; 

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każde takie zdarzenie; 

6) w przypadku nieprzedłużenia do akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,  

w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 

niniejszej umowy, za każde takie zdarzenie; 

7) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
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o podwykonawstwo lub jej zmiany,  w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każde takie zdarzenie; 

8) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 

niniejszej umowy, za każde takie zdarzenie. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych w przypadku zwłoki Zamawiający będzie wymagał: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) za każdy następny dzień – odpowiednio w tych dniach. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 14 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy Zamawiający może:  

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania prac z zachowaniem prawa do kar 

umownych,  

b) odstąpić od umowy bez zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę, gdy opóźnienie 

przekroczy o 30 dni termin umowny w terminie kolejnych dni 30.  

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego kary umownej oraz odszkodowania.  

3. Kary umowne są niezależne od siebie i się kumulują. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 7 ust. 2 umowy, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty 

tej kary lub Wykonawca zapłaci należną karę w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

 

§ 15 

1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach na warunkach opisanych w art. 145 pzp.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prace już 

wykonane. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy 

w całości lub części (z zastrzeżeniem, iż odstąpienie może nastąpić jedynie do dnia 

zakończenia okresu rękojmi) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek: 

1) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości, 

2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia, 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie 

się swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

4) Wykonawca nie realizuje w sposób prawidłowy i/lub terminowy uprawnień 

wynikających z gwarancji lub rękojmi, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego do zaniechania naruszeń, 
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5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad nienadających się do usunięcia – 

jeżeli sposób wykonania Umowy utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

7) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli odstąpiono od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację 

przedmiotu umowy, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót 

wstrzymanych, a w przypadku rozpoczęcia robót budowlano-montażowych zabezpieczyć 

teren budowy oraz opuścić go w terminie 7 dni od daty odstąpienia. 

5. Jeżeli odstąpiono od umowy, Zamawiający: 

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy, 

2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu 

umowy, pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego 

dnia ukończona, a która została już zafakturowana lub która została wykonana  

z wadami, 

3) spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jak 

również uprawnia do naliczenia kar umownych. 

 

§ 16 

1. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 

przypadkach: 

1) na wniosek Wykonawcy, gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia  

z zastosowaniem robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie 

terminu zakończenia inwestycji; 

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  

w specyfikacjach technicznych, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych 

przez Wykonawcę;  

3) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny 

wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. 

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy: 

1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 

wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu 

robót przeprowadzi Wykonawca sporządzając kosztorys uproszczony z uwzględnieniem 

stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) 

przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu. 

Wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego: 

- (r-g), (Kp), (Kz), (Z): nie wyższe niż średnie regionalne dla województwa 

zachodniopomorskiego. 
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Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez 

dopisanie nowej pozycji w kosztorysie; 

2) zajdzie konieczność, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac  

w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w wycenionym przedmiarze robót. Wartość 

tych robót zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych wycenionym 

przedmiarze robót, przy rozliczeniu końcowym umowy. W przypadku gdy wartość prac 

ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w wycenionym przedmiarze robót będzie  

w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas 

zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy.  

Wykonawca nie może odmówić wykonania robót wymienionych w § 16 ust. 2 pkt 1) i 2) 

3) ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana 

stawki podatku VAT w budownictwie.  

W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia 

umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 

3. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych  

w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny 

wniosek. Nowe osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób 

wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 

4. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi w szczególności 

jak warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie 

robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami 

producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, 

terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności).  

5. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian 

spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności ujawnione stanowiska archeologiczne, zabytki  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(nieprzewidziane w SIWZ), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, które powodują konieczność zmiany przyjętych  

w dokumentacji projektowej założeń realizacji robót możliwa będzie zmiana sposobu 

wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności), wynagrodzenia umownego - jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami).  

6. Dopuszczalna jest zmiana treści dokumentacji projektowej w postaci: 

a) konieczności usunięcia błędów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego lub funkcji realizowanych 

przez  przedmiot umowy; 

b) konieczność wprowadzenia zmian, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego lub 

funkcji realizowanych przez przedmiot umowy; 

wówczas możliwa będzie także zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia 

(nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), wynagrodzenia umownego - 

jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi 

zmianami).  

7. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian będących 

następstwem działań lub zaniechań organów administracji publicznej i innych podmiotów 

dotyczących m.in.: 

a) odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości niezbędnych do celów 
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realizacji Inwestycji; 

b) konieczność dokonania zmian decyzji administracyjnych 

możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót i terminu zakończenia, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

8. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie siły wyższej, 

zwłaszcza klęsk żywiołowych, amunicji wojskowej (niewybuchy, niewypały) wówczas 

możliwa będzie, w szczególności zmiana sposobu wykonania robót i terminu 

zakończenia, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W przypadku 

wystąpienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót  

a rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego udzielenia na piśmie wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian 

harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia 

pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca 

niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram 

Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja nie może spowodować przedłużenia terminu 

zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga aneksu. 

9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jego 

uzasadnienie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 145 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca może 

zażądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

11. W wszystkie wymienione okoliczności wymienione w § 16 niniejszej umowy stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem, nieważności. 

13. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

14. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, wyceniony przedmiar robót, 

specyfikacje techniczne, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. 

15. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

trzy dla Zamawiającego o raz jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


