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Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA  Nr ..................... 

 
 

W dniu .......................... w Lutocinie pomiędzy 

GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§  1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:  „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Siemcichach”. 

2. Szczegółowy opis zamówienia i sposób wykonania robót, których realizacja wynika z niniejszej umowy,  
określają stanowiące jej integralną częśd następujące dokumenty: Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne, 
Projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem prac stanowiących przedmiot realizacji 
umowy. 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzieo podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizowad przedmiot umowy w terminie do 30 listopada 2017 roku.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia przedmiotu 
umowy. 

4. Przez zakooczenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru koocowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robót przez Inspektora Nadzoru stosownym 
wpisem w dzienniku budowy.  

§ 3. 

1. Wartośd robót określonych w § 1 ustalona została w przetargu nieograniczonym na łączną kwotę brutto  – 
…………………… zł (słownie: …………..), w tym podatek VAT - …………………………… zł ( słownie: ……………………….). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu robót,  po protokolarnym 
odbiorze oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury: w terminie 21 dni od daty ich złożenia. 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania, 

4. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 
o podwykonawstwo zawierające informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, 
a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia oraz oświadczenie, że nie wnoszą 
oni do Wykonawcy żądanych roszczeo z tytułu umów. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może byd podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w ust. 1. 
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5. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi koniecznośd pomniejszenia zakresu robót określonych 
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o równowartośd robót 
zaniechanych.  

6. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom, 
z wyjątkiem zapisów w umowie. 

7. Za termin płatności uważa się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4. 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyd teren prac w szczególności poprzez oznakowanie strefy 
prowadzonych prac, oraz dbad o stan techniczny i prawidłowośd oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 
odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
paostwowych, do których należy wykonywanie zadao określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, jak również innym pracownikom, których 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania. 

5. Po zakooczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkowad teren budowy i  przekazad go 
Zamawiającemu w terminie na odbiór robót. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę. W przypadku powstania sporu w związku z ww. 
szkodami Wykonawca zobowiązuje się pokryd szkody wobec osób trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedstawid Zamawiającemu 
wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu 
wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych 
osób nie może ulec zmianie.  
Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w osób stosuje się również do podwykonawców Wykonawcy, 
jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zadania. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócid się o przeprowadzenie kontroli przez Paostwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały okres realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał 
do wglądu. (tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały czas realizacji umowy).  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialnośd cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może zawierad zapisów dotyczących franszyzy, 
polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których 
wartośd jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.  
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5. Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego opłaconą Polisę 
ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją techniczną, Projektem 
budowlano - wykonawczym, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny tabor specjalistyczny, urządzenia techniczne i sprzęt do 
wykonywania prac określonych w § 1 oraz gwarantuje możliwośd i niezawodnośd ich wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosowad do wykonania przedmiotu umowy materiały i urządzenia, które 
odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami szczególnymi, wymaganiami SIWZ 
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazad, w stosunku do 
wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagao, o których mowa w ust. 4.   
 

§ 7. 

1. Inspektor nadzoru sprawuje nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad robotami określonymi niniejszą umową 
i jest odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Zamawiającego. Inspektor nie jest upoważniony do 
zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego. 

2. Ze strony Wykonawcy Kierownik budowy będzie odpowiadad za należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
a nadto za realizację obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie ………. – posiadający uprawnienia budowlane ……….. 
 

§ 8. 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5, 6 i 7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki 
szczegółowe: 

1. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeo w toku realizacji z winy 
Wykonawcy -  naprawienia ich. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców: 

1.1.  ……………………………………………………………… 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia: 

2.1.  …………………………..………………………….……… 

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 i 2, 
w trakcie realizacji zamówienia. 
 

§ 10 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzed 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 dołączyd zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może byd 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. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
niespełniającej wymagao określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 2. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodnośd 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. 

7. W przypadku uchylania się przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od 
obowiązku zapłaty zamawiający dokona 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 dokonania bezpośredniej zapłaty zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeo lub sprzeciwu:  

11.1. umowy o podwykonawstwo muszą zawierad uregulowania dotyczące odpowiedzialności 
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowao 
zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi 
i kar umownych. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazad zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane  następuje w trakcie 
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1, oświadczenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpid tego podwykonawcę lub zrezygnowad z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. Powyższe zapisy mają również zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośd za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru koocowego będzie wykonanie pełnego zadania określonego 
w § 1 umowy. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi zamawiającemu gotowośd do odbioru na piśmie. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:    

4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówid odbioru do czasu usunięcia wad, 

4.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpid od 
umowy lub żądad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
Protokół podpisują obie strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin na 
zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający może podjąd decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż 
do czasu usunięcia tych wad.  

9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  po upływie terminu   gwarancji ustalonego 
w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

10. Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru koocowego musi na własny koszt dokonad niezbędnych 
pomiarów i badao materiałów przez uprawnione do tego jednostki. 
 

§ 12. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. 

2. Okres gwarancji wynosi ………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

4. W okresie określonym w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych 
protokolarnie wad przedmiotu umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym od daty 
pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecid usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych 
protokolarnie wad, Zamawiający może wyznaczyd dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub ponownego ich nieusunięcia w całości mimo 
upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 5. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad lub 
dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią i gwarancją, termin rękojmi i gwarancji biegnie na nowo 
od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. 

8. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, 
jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 13. 

1. Strony uzgodniły, że wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca 
zobowiązany jest wnieśd w całości przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyd do 
umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wysokośd zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wartości przedmiotu umowy brutto, 
co stanowi kwotę: ……………………..………. zł (słownie: ………………………………….….) i zostało wniesione w formie 
………………………………….... 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ustawie Prawo zamówieo publicznych. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia w kwocie: ………………………….. zł zostanie 
zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze koocowym robót potwierdzonych 
protokołem odbioru robót.  

5. Pozostała częśd tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ……………………………..……. zł zostanie zwrócona w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi - tj. ……………………… miesięcy.  

6. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, 
Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust 5, z przeznaczeniem na usunięcie 
wad. 

7. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy Pzp ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośd za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 14.  

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia  umownego 
brutto, określonego w  §3 ust. 1 umowy, za każdy dzieo zwłoki, 

2.2. za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie gwarancji 
w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za 
każdy dzieo zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w  § 3 ust. 1 umowy.  

2.4. z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 
brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy; 
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2.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo; 

2.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

2.7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
5.000 zł za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

2.8. z tytułu nie nieprzedłożenia wykazu osób zatrudnionych umowę o pracę, o którym mowa w § 4 ust. 7 
umowy - w wysokości 200 zł za każdy dzieo zwłoki. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Zamawiający ma prawo dokonad potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wykonawcy 
wynagrodzenia oraz innych należności przysługujących wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego 
wykonawcy  bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego  wysokośd kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 15. 

1. Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.  

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp przewiduje możliwośd dokonania zmian 
postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy w przypadkach wystąpienia okoliczności: 

2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ;  

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowa wydania 
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;  

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji technicznej urządzeń; wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego;  

4) wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych;  

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działao w celu wykonania umowy.; 

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakooczenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.  

2.2. Zmiany osobowe:  

a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych 
ustaw;  

b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 
określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub  

2.3. Zmiany terminów płatności:  

a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także zmiany 
samoistne;  
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b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 

2.4.  Zmiana Podwykonawców:  

a) zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po 
uprzedniej akceptacji zamawiającego.  

2.5.  Zmiana obowiązującej stawki VAT  

a) jeżeli zmienią się przepisy dot. stawki podatku VAT.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa 

w art. 145 ustawy PZP. 
 

§  16. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : 

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpid w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

1.2. Zostanie ogłoszona upadłośd lub rozwiązanie firmy wykonawcy lub zostanie wydany nakaz  zajęcia 
majątku wykonawcy. 

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
zamawiającego złożonego na piśmie. 

1.4. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki  
szczegółowe : 

4.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi 
szczegółowy  protokół inwentaryzacji  robót w toku wg stanu na dzieo odstąpienia. 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy oraz sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeo, które nie 
mogą byd wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą  umową,  
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie 
odpowiada. 

4.4. Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada obowiązany 
jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 17. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówieo 
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby zamawiającego. 
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§ 18. 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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