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Istotne postanowienia umowy  

  

zawarta w dniu …………………………… roku w Kolbuszowej 

pomiędzy: 

Gminą Kolbuszowa z siedzibą w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 – 100 Kolbuszowa, 

REGON: 690581666, NIP: 814 – 15 – 76 - 232, reprezentowaną przez: 

Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej 

przy kontrasygnacie Skarbnika Kolbuszowej – Jacka Mroczek  

zwana dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………… ……………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa kanalizacji 

deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w 

Kolbuszowej”. 

2. Zadanie dofinansowane ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych – Promesa nr DOLiZK-III-

7741-1-34/2019 z dnia 25 lutego 2019r. 

3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa Dokumentacja projektowa, Oferta 

Wykonawcy i Przedmiar robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób, który zapewni 

prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY   

1. Termin rozpoczęcia prac – nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy 

2. Termin zakończenia robót: do 30.09.2019r. 

3. Przez zakończenie robót uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 24 godziny o planowanym rozpoczęciu 

robót.  

 

§ 3 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustaliły, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
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2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie  

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………. zł (słownie: 

…………………………… zł …/100) wraz z obowiązującym podatkiem VAT  

w wysokości …………………… zł (słownie:…………………zł …/100), co łącznie stanowi 

kwotę brutto w wysokości ………………… zł (słownie: ……………… zł …/100). 

3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu na podstawie 

niniejszej umowy od Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, 

niezależnie od stawki podatku VAT. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy w tym: 

1) koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy, 

2) koszt zabezpieczenia robót przed wpływem warunków atmosferycznych, 

3) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót, 

4) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewent. przerw w realizacji, 

5) koszt koordynacji robót, 

6) koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów, 

7) koszt zużycia ww. mediów, 

8) koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

9) koszt wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do wykorzystania w miejsca wskazane 

przez zamawiającego, 

10) koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż., 

11) koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 

budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

12) koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających 

na oddanie obiektu do użytkowania, 

13) koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót (w tym odtworzenie konstrukcji 

nawierzchni tłuczniowej oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenu niestanowiącego 

pasa drogowego,)  

14) koszt inwentaryzacji powykonawczej,  

15) koszt wykonania dokumentacji powykonawczych, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, 

obsługa w trakcie realizacji robót,  inwentaryzacja powykonawcza  - wersja papierowa i 

elektroniczna (format DXF lub DWG i PDF) 

16) koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu – jeżeli jest wymagany, 

17) koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych we wzorze umowy, 

18) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

§ 4 ZASADY  ROZLICZEŃ 

1) Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 za wykonanie przedmiotu umowy 

nastąpi fakturami przejściowymi do 90% wartości kontraktu oraz fakturą końcową wystawioną 

po podpisaniu przez Strony umowy protokołu końcowego odbioru robót.   

2) Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem końcowego  

odbioru robót.   
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3) Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, a określony w załączniku do niniejszej umowy pn.: 

Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem 

bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT. 

4) Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

  

§ 5 OBOWIĄZKI  STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania dokumentacji projektowej,  

2) protokolarnego przekazania placu budowy,  

3) odbioru przedmiotu umowy,  

4) zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) ubezpieczenia placu budowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz  obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami, postanowieniami umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami Prawa Budowlanego,  

3) protokolarnego przejęcia frontu robót,  

4) uczestniczenia na bieżąco w koordynacji robót w zakresie przedmiotu umowy   

z  przedstawicielami Zamawiającego, 

5) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o problemach wynikłych  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

6) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed 

ich zniszczeniem, 

7) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 

8) dbania o należyty porządek na terenie budowy, przestrzegania bezpieczeństwa   

i ochrony mienia przy wykonywaniu umowy i prowadzenia robót zgodnie  

z przepisami BHP, 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji 

przedmiotu umowy, 

10) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich, 

za szkody wynikłe w czasie realizacji przedmiotu umowy w okresie od chwili przejęcia 

terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców (jeżeli występują), 

11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Użyte do realizacji umowy materiały 

powinny być nowe i pozbawione wad, odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Na użyte do realizacji 

umowy materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

§ 6 PRZEDSTAWICIELE STRON 
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1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie: ……………… – 

………………………, tel. …………………, e-mail: ……………… 

2. W imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest ………………… – 

…………………………, tel. ………………… wew. …………, e-mail: ………… 

 

§ 7 ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony ustalają następujące odbiory robót:  

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a) Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót,  

b) gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu,  

c) jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach Zamawiającego, 

zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania tych 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,  

d) w przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Zamawiający  ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin do ich 

usunięcia lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt,   

e) Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać odkrywki 

niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o 

gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

2) Odbiór końcowy robót: 

a) Zamawiający w przypadku braku uwag do wykonania przedmiotu zamówienia dokona 

odbioru końcowego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni robocze licząc od daty zgłoszenia,  

b) w przypadku stwierdzenia wad, usterek, niedoróbek Zamawiający wyznaczy termin  

do ich usunięcia,  

c) Zamawiający odstąpi od odbioru w przypadku stwierdzenia niewykonania przedmiotu umowy 

oraz wyznaczy nowy termin odbioru. 

d) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego 

odbioru robót.  

2. Odbioru końcowego umowy dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego Komisja 

odbiorowa składająca się z umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

§ 8 RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy  

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Rękojmia liczy się od dnia dokonania odbioru 

końcowego robót. 

2. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy  

w szczególności bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując 

zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie wówczas Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub 

przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
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3. Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą  

z art. 566 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie:  

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania jej  

w Ofercie Wykonawcy, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,  

3) zrezygnować z podwykonawcy. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym 

dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego 

podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego podwykonawcę należnego im 

wynagrodzenia za wykonany zakres do dnia dokonania zmiany Umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

nie później niż 3 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz   

z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy 

lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia w 

szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 12 i 13.  

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 
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Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, 

o których mowa w ust. 12 i 13. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, chyba że wartość takiej umowy jest większa niż  50 000,- zł brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

o której mowa w § 10 ust. 1 pkt  7.  

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

12. Umowa o podwykonawstwo:  

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych (z odpowiadającą danej umowie częścią dokumentacji 

projektowej dotyczącą tych robót), dostaw lub usług, zasady odbiorów robót, dostaw lub usług 

wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą 

wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru robót, 

dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych 

podwykonawców;  

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę, a także postanowień, w 

których warunki płatności dla podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub robót 

budowlanych w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków 

płatności Wykonawcy obejmujących zakres danej płatności;  

3) musi zawierać wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyżej dotyczące 

zawartości umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

13. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, że termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy   

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

15. 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 uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
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kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi.  

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie 

na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia w formie 

pisemnej uwag.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniem należnego mu  

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub 

dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo.  

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy robót.  

23. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców.  

24. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres rękojmi ustalony w Umowie, 

Wykonawca po upływie tego okresu jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać na 

niego cesje korzyści wynikających z tych zobowiązań.  

25. W przypadku wypłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na podstawie orzeczenia sądu potwierdzającego solidarną odpowiedzialność 

Zamawiającego z Wykonawcą lub Podwykonawcą  

za wypłatę wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu zasądzone i 

wypłacone kwoty wraz z kosztami procesu i kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi 

przez Zamawiającego.    
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26. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów  

art. 6471  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z 

poźń. zm.). 

 

§ 10 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 powstałe 

z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

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

i rękojmi za wady – w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

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

wynagrodzenia umownego brutto,  

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia,  umownego brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

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

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, 

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

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

8) za niewywiązanie się z obowiązku opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy  

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za zwłokę w dokonaniu odbiorów w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,   

w którym odbiór miał być dokonany,   

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych Zamawiający może  

dochodzić należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy. 

6. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia. 

 

§ 11 UBEZPIECZENIE ROBÓT 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

  

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od 

daty przekazania terenu budowy; 

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe 

użytkowanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,  

za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru; 

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją 

projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i 

urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego 

lub likwidacyjnego Wykonawcy. 

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót  

w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień 

odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić 

jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa 

kwestionować jego zapisów; 

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w 

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie; 
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3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,  

w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany 

do: 

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających; 

2) przejęcia terenu budowy; 

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

8. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia 

umowy dotyczące odbioru końcowego. 

9. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej 

postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia 

odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy. 

 

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej 

„Zabezpieczenia”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 

wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 5%. 

Wysokość gwarancji winna być taka jak określono w Załączniku do niniejszych 

Warunków Szczególnych. 

 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 

a) pieniądzu; 

 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

(oryginał); 

 

c) gwarancjach bankowych (oryginał); 

 

 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 

 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) (oryginał). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed 

podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
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6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, 

za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku w dniu zawarcia 

Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. 

9. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane roboty 

budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia w tym samym 

dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

10. W przypadku tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z faktur Wykonawcy, 

wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej do połowy 

okresu, na który została zawarta Umowa. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w 

wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. 

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % 

wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż  

w 15 dniu po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa 

Wykonania. 

13.  Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem 

Zabezpieczenia Wykonania. Jeżeli w czasie wykonania umowy osoba fizyczna lub prawna 

wystawiająca gwarancję lub poręczenie  nie jest zdolna do dotrzymania swoich 

zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby 

przedstawił nowe Zabezpieczenie na tych samych warunkach, co poprzednie. Jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi nowego Zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia 

Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej 

niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.  

Zamawiający może z tytułu gwarancji lub poręczenia zażądać płatności wszelkich kwot, 

za jakie gwarant lub poręczyciel odpowiada w ramach gwarancji lub poręczenia z powodu 

uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy, zgodnie z warunkami gwarancji lub 

poręczenia, oraz jej wysokości. Gwarant lub poręczyciel powinien bezzwłocznie wypłacić 

te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu 

niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu 

Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj 

uchybienia,  w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione.” 

 

§ 14 ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  

w sytuacji gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji 

wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, 

2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi  

od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację 
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zamówienia w pierwotnie określony sposób, 

3) Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty  

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:  

a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną  

(w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami 

zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe 

zamówienie)  

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te 

będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie 

tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. 

zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy; 

4) Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla 

Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót, 

5) Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

6) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, 

7) Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub  

z zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlanej 

8) Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

9) Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych  

w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania 

geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. 

kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

10) Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością 

dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy 

lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy 

11) Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych  

w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 
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zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych , 

12) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy , polegająca na rezygnacji z 

określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia 

i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania 

przewidzianego w ramach umowy.  

 

Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach: 

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych 

z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości  

z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub osób, działających w jego imieniu; 

b) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.  

c) W przypadku zmiany umowy w takim  zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany 

w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej 

przez Wykonawcę oferty); 

13) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy 

14) Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości 

(np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości 

robót); 

15) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 

16) Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie, które prowadzą  

do zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.  

17) Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości 

(np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości 

robót); 

18) Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w 

szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy, 

19) Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności  

z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w 

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez uprawnione osoby. 

20) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

21) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 
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dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, 

22) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 

23) Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

24) Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień  

itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

25) Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec 

zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy  

(np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek 

geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i 

transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych  

z realizacją przedmiotu umowy). 

 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie  w sytuacji, gdy:  

1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na 

termin wykonania zamówienia podstawowego,  

2) Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na 

etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez 

podwykonawców, 

3) Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy 

pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, 

4) Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy  

5) Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie 

 i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji ich zapisów przez strony. 

6) Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia 

przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień 

kalendarzowy;  

7) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;  

9) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych  

w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki 

losowe, zmiany organizacyjne), 
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10) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu 

cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian  

w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP. 

 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, 

5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie. 

6) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,  

w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego 

przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem 

protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność 

zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba  

że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

 

§ 15 WARUNKI GWARANCJI  

1. Przedmiot i termin gwarancji: 

1) Gwarancja obejmuje cały przedmiot niniejszej umowy określony w Umowie oraz  

w innych dokumentach będących integralną jej częścią. Gwarancja obejmuje również 

maszyny, urządzenia, układy pomiarowe i sterownicze niezależnie od gwarancji udzielonej 

przez producenta. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za 

Przedmiot Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań wynikających z gwarancji przez okres o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytuły gwarancji za cały przedmiot 

określony w § 1, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy. 

3) Okres gwarancji jakości wynosi … miesięcy (tj. … lat). Bieg terminu gwarancji dla 

wykonanych robót rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu końcowego protokołu 

odbioru robót. 

4) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały użyte  

do wykonania zamówienia.  

5) Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 

której jest mowa w art. 5561 § 1 k.c. 
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6) Gwarancja jest uzupełnieniem gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązany  

jest do uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jeżeli producent takie wystawia) 

lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie 

działania producenta odpowiada Wykonawca, w tym również za powiadamianie producenta o 

usterce czy wadzie i zobowiązanie producenta od ich naprawy. 

7) W przypadku rozbieżności pomiędzy gwarancja producenta, a niniejszą gwarancją, 

decydujące znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie  

jej obowiązków należy do Wykonawcy. 

 

2. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenie do obrotu w myśl prawa budowalnego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. Wykonawca przekazuje szczegółowe instrukcje eksploatacji przedmiotu 

umowy. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstała na skutek: 

a. siły wyższej, 

b. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji  

i użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 

eksploatacji i użytkowania. 

6) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia. Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji  

do użytkowania. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie pracy nad usuwaniem wad. 

8) Wykonawca, niezależenie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

9) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z 

zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcy. 

 

3. Przeglądy gwarancyjne:  

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji na pisemne wezwanie zamawiającego. 
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2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z 

co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Wykonawcę. 

4) Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

4. Wezwanie do usunięcia wad: 

1) Przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 

na piśmie o niej Wykonawcy, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie: 

a. zwykłym, o którym mowa w ust 5 pkt. 1 niniejszego paragrafu, 

b. awaryjnym,  o którym mowa w ust 5 pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

 

5.  Tryb usuwania wad 

1) Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionych wad w ciągu 5 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłużysz niż 14 dni 

od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego 

(tryb zwykły). 

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

(o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcy w wezwaniu, o którym mowa w ust 4 

niniejszego paragrafu) Wykonawca zobowiązany jest:  

a. Przystąpić do usuwania ujawnionej wady, niezwłocznie, lecz nie później niż  

w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego 

paragrafu, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b. Usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu lub 

daty sporządzenia Protokoły Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny) 

3) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcy do usuwania ujawnionej wady  

w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez 

wcześniejszego wezwania, na koszt Wykonawcy. 
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4) Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu usunięcia wad. 

 

6.  Komunikacja 

1) O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie przedstawiciela 

Wykonawcy, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery 

telefonów i adresy mailowe. W zgłoszeniu Awarii lub Wady Zamawiający kwalifikuje tryb 

usuwania wad  (zwykły lub awaryjny) wg trybów ustalonych w  ust. 5 pkt. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu. 

2) Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą. 

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i 

określić sposób i czas usunięcia wad lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w 

ust 5 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Potwierdzenie dokonywane telefonicznie i za 

pośrednictwem telefaksu i e-maila. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o 

wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający 

wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy lub mailem na wskazany adres 

mailowy Wykonawcy. 

3) Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób upoważnionych do 

kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia o Awariach. 

4) Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysłać na adres siedziby Wykonawcy. 

5) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres: Gmina Kolbuszowa, 

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, tel. (17) 22 71 333, faks (17) 22 72 939, e-mail 

umig@kolbuszowa.pl 

6) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 4 i 5 strony obowiązane  

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, 

7) Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w 

trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami RODO oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 17 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
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Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie 

w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.   

 

 

 

Załączniki: 

1. SIWZ, 

2. Oferta wykonawcy, 

3. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Wydruk z KRS Wykonawcy, 

4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, nie jest 

rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT. 

5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT. 

6. Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

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

nazwa 

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

adres 

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

NIP 

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

imię i nazwisko 

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

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer konta bankowego ............................................................................., którego 

właścicielem jest ..............................................................................................................................., jest 

rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.  

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: 

............................... wykorzystując mechanizm podzielonej płatności. 
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Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

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

nazwa 

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

adres 

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

NIP 

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

imię i nazwisko 

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

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT. 

 

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

 

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

podpis 

 

 

*  

niepotrzebne skreślić 

 

 


