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Znak sprawy: 3/2019/ZP 

  Załączniki nr …….. do SIWZ - Projekt Umowy 

 

 

UMOWA  NR ............. 2019 

dalej „Umowa” 

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z 

siedzibą w Radomiu;  ul. Narutowicza 9, kod 26-600 , woj. mazowieckie 

REGON:  146989199 NIP: 9482600038 

reprezentowaną przez … 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ 

w …………………………………………………………………………………………… 

NIP ............................................  REGON ................................ 

 reprezentowanym przez: 

.........................................................., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)- zwaną 

dalej „Pzp”Strony zawierają Umowę treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zamówienia) jest: wykonanie pozostałych do realizacji robót 

budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadion 

piłkarski przy ul. Struga w Radomiu oraz budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem, służących 

obsłudze Radomskiego Centrum Sportu (zwanych dalej „Obiektem”). 

2. Na potrzeby wykonania i rozliczenia zmówienia Zamawiający podzielił je na trzy odrębne 

zadania: 

1) Zadanie nr I pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej” dot. wykonania prac polegających na 

budowie hali sportowo-widowiskowej oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie - szczegółowy zakres zadania określa SIWZ. 

2) Zadanie nr II pn. „Budowa stadionu piłkarskiego” dot. wykonania prac polegających na 

budowie stadionu piłkarskiego oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie - szczegółowy zakres zadania określa SIWZ. 

3) Zadanie nr III pn. „Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum 

Sportu”, polegającego wykonaniu robót rozbiórkowych oraz na budowie dróg wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem - szczegółowy zakres zadania określa SIWZ stanowiąca załącznik 

do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę  zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej 

„Oferta”) oraz  zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ) 

sporządzonej przez Zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia i 

załączonych do tej specyfikacji załączników, mając na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów 

przedsięwzięcia. 

4. Oferta oraz  SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część Umowy. Dokumenty te 

(Oferta, SIWZ wraz z załącznikami oraz dokument Umowy) wzajemnie się uzupełniają. Ewentualne 

wątpliwości występujące w treści tych dokumentów należy interpretować (rozstrzygać) mając na 

uwadze optymalną realizację celów przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności 
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wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej 

najlepszej wiedzy i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i 

finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, ważne przeszkolenie 

stanowiskowe i z zakresu BHP oraz uprawnienia wymagane przez odnośne aktualnie obowiązujące 

przepisy – gwarantującymi należyte wykonanie Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 

zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu 

Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie 

odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego 

likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, 

ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne, czy prawne które mogą uniemożliwić należyte 

wykonanie Umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące pracę pod kierownictwem  w n/w zakresie dot. 

realizacji zamówienia: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty instalacyjne (dot. 

sieci i instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych itp.), roboty malarskie, wykończeniowe, 

roboty montażowe oraz roboty konstrukcyjno-budowlane były  zatrudnione  na  podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę albo przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby 

powierzany podwykonawcom innym niż samodzielnie wykonujące roboty osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. 

 

2. 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 wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem.  

 

3. Uprawnienia określone w ust. 2 będą realizowane w następny sposób: 

1) w terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust. 1: 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zawierać imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia umowy oraz zakres obowiązków  pracownika, a w 

pozostały zakresie zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL oraz nr NIP  pracowników). 

2) w terminie 7 dni od zatrudnienia nowych pracowników, przedstawi w stosunku do nowych 

pracowników  dokumenty wymienione pkt 1, 

3) na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od wezwania, przedstawi w stosunku 

do wskazanych przez Zamawiającego osób dokumenty wymienione pkt 1. 

 

4. Wynagrodzenie osób wykonujących zamówienie nie może być niższe niż wynagrodzenie 

minimalne, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 3 

Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

§ 4 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę z 

wyjątkiem materiałów wymienionych w załączniku nr 19 do SIWZ, które są w posiadaniu 
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Zamawiającego i które Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać do realizacji zamówienia. 

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

3. Materiały i urządzenia udostępnione przez Zamawiającego odpowiadają wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

§ 5 

1. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy wyznaczy swojego przedstawiciela dla 

potrzeb realizacji Umowy informując o tym Zamawiającego. 

2. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy wyznaczy swojego przedstawiciela dla 

potrzeb realizacji Umowy informując o tym Wykonawcę.  

3. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust.1 oraz ust.2 dotyczy również  zmiany 

przedstawiciela. 

4. W celu kontroli postępu i jakości realizowanych przez Wykonawcę robót, dostaw i usług 

Zamawiający powoła zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznacza z ich grona koordynatora 

tego zespołu zwanego dalej Koordynatorem - informując o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

5. Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego działając pod przewodnictwem Koordynatora 

kontroluje i nadzoruje wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego zobowiązani są realizować zadania  przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

przepisami prawa, w tym przepisami  Prawa budowlanego oraz wykonywać czynności wskazane w 

Umowie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających 

lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich odbiór przez właściwego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych 

od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę. 

7. O wykrytych wadach w wykonanych robotach inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamiać 

będzie niezwłocznie Wykonawcę lub Kierownika budowy. Fakt ten nie ma wpływu na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie. 

8. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być 

usunięte niezwłocznie. 

9. Każdorazowe usunięcie wad i usterek wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego wówczas Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z pięciodniowym 

wyprzedzeniem. 

11. Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających    z  

dokumentacji   projektowej   oraz  odpowiadać  obowiązującym  normom   i przepisom. Dopuszcza się 

poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

sprawdzenia (zbadania) na własny koszt. 

 

§ 6 

Z zastrzeżeniem § 7 Umowy, porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji przesyłanej: 

na adres  

zamawiającego … 

wykonawcy … 

lub  

adres e- mail: 

zamawiającego … 

wykonawcy … 
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§ 7 

1. Zamawiający uprawniony jest do zwoływania w każdym tygodniu, a w razie potrzeby i częściej   

narad  organizacyjnych. 

2.  Celem narad organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących  wykonania 

robót, w tym terminowości wykonywania poszczególnych zadań. 

3. Terminy narad organizacyjnych ustalał będzie Koordynator w uzgodnieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego oraz przedstawicielem Wykonawcy. 

4. W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel 

Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy aktualnie wykonywanych 

robót, Koordynator oraz inspektorzy nadzoru  w zakresie aktualnie wykonywanych robót. Ponadto w 

naradach mają prawo uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

5. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Koordynatora lub w przypadku  jego  

nieobecności przez osobę wyznaczoną przez niego lub Zamawiającego.  Koordynator zobowiązany jest 

przekazać uwierzytelnioną (przez siebie) kserokopię protokołu przedstawicielowi Zamawiającego oraz 

przedstawicielowi Wykonawcy. 

 

§ 8 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy, w terminie 7 dni od podpisania umowy terenu budowy i dziennika 

budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) odbiór wykonanych prac i robót oraz zapłata za wykonane i odebrane prace/roboty  na 

warunkach określonych w Umowie. 

 

§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 12 

Umowy, należy: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy (dostaw, usług i robót) zgodnie z SIWZ, załącznikami do SIWZ, 

wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, 

2) zapewnienie kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót branżowych, 

3) wygrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie i monitorowanie terenu budowy, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót. W ramach monitorowania terenu budowy 

Kierownik budowy lub inna upoważniona przez niego osoba, zobowiązany jest prowadzić codzienną 

imienną ewidencję osób przebywających na budowie zawierającej co najmniej: wskazanie ich roli na 

budowie, a w przypadku gdy jest to pracownik podwykonawcy również ze wskazaniem tej okoliczności 

i nazwy podwykonawcy, dokładną godzinę wejścia i opuszczenia placu budowy przez daną osobę.  

4) codzienne przekazywanie  ewidencji osób przebywających na budowie Koordynatorowi, a na 

żądanie Zamawiającego również przedstawicielowi Zamawiającego, 

5) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem 

i zniszczeniem, 

6) stała współpraca z Zamawiającym i Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

w tym uzgadnianie elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia, 

7) zawiadamianie Koordynatora o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu 

z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie, 

8) przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż., zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

9) zabezpieczenie sprawnych maszyn i urządzeń oraz  regularnych dostaw materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

10) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

11) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z odbiorami w tym z  końcowym odbiorem 

przedmiotu Umowy, 

12) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku 

prowadzonych robót, usług i dostaw, 

13) zapewnienie wody i energii niezbędnej do wykonania zamówienia, 

14) ponoszenie kosztów zużytej wody, energii cieplnej oraz energii elektrycznej - koszty opłat 
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stałych (opłaty przesyłowe) wody oraz energii pobieranej przez Wykonawcę z instalacji będących w 

dyspozycji Zamawiającego ponosi Zamawiający, 

15) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

przez działalność własną lub podwykonawcy. Działalność Wykonawcy lub podwykonawcy związana z 

wykonywanymi robotami, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może 

naruszać konstrukcji budynków, budowli i  obiektów małej architektury zlokalizowanych przy trasach 

przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska, 

16) czyszczenie dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich nieczystości pochodzących z 

placu budowy a naniesionych przez sprzęt Wykonawcy. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego itp. 

powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia 

dróg dojazdowych na teren budowy, chodników, dróg okalających osiedli mieszkaniowych oraz innych 

dróg po których porusza się sprzęt Wykonawcy lub zatrudnionego podwykonawcy w związku z 

realizacją niniejszej Umowy spowodowane przez ten sprzęt muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie 

usunięte; 

17) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy w tym geodezyjne wytyczenie obiektu 

i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, 

18) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z pracami i robotami, których dotyczy niniejsza Umowa i odpowiedzialności cywilnej za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

19) odprowadzanie wody i ścieków z terenu budowy -koszty poniesione z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę, 

20) uzyskanie wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień  niezbędnych do prowadzenia robót, 

21) wykonanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu niezbędnych do 

prowadzenia robót, 

22) usunięcie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

23) wywozu i utylizacji odpadów, 

24) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z 

Koordynatorem, z tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej z chwilą podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

25) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania , obsługi i 

konserwacji zamontowanych  urządzeń lub dostarczonego sprzętu. Szkolenia należy przeprowadzić w 

terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym;   

26) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia decyzji 

administracyjnych, 

27) zapewnienie wszystkim zaangażowanym na budowie pracownikom i innym osobom odzieży 

roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraźnym, z daleka ( minimum 20 m) widocznym oznaczeniem 

firmy wykonawcy lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przy wykonywaniu wszelkich 

robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500 złotych za każde 

stwierdzone naruszenie w tym zakresie, 

28) opracowanie audytu energetycznego hali sportowo-widowiskowej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie prowadzenia robót, 

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

przekazanym Wykonawcy, 

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

warunkami umowy. 

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i 

innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca usuwa na własny koszt i 

ryzyko. 

 

§ 10 

1. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
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wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca 

odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także 

dalszych podwykonawców jak za działania własne. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania 

w/w projektu, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku niespełnienia niżej 

wymienionych wymagań: 

a) przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z 

przedmiotem niniejszej Umowy i precyzyjnie opisany– w celu realizacji  w/w wymogu przedmiot 

umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa  powinien być opisany poprzez 

odniesienie do dokumentacji projektowej i przedmiarów na podstawie których realizowana jest Umowa, 

b) 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 

zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac, 

c) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie może 

być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem 

pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, będzie kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej  Umowie. W 

przypadku wątpliwości w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest precyzyjnie wskazać 

Zamawiającemu, które elementy jego przyszłego wynagrodzenia i za jaki zakres odpowiadają 

wynagrodzeniu podwykonawcy  wynikającemu z  projektu umowy podwykonawczej 

d) kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa nie mogą być egzekwowane z wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

e) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu 

realizacji  niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie 

może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu Umowy (wymóg ten nie ma 

zastosowania gdy opóźnienie wykonawcy wynika z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, a zaproponowany termin umowy podwykonawczej jest tego konsekwencją), 

f) w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania 

odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, 

iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.). 

g) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku 

możliwości: 

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, 

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie maksymalnie 14 dni od jego otrzymania, uważa się że zaakceptował ten 

projekt  umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu, w 

terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający w 

terminie 7 dni od jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełnienia 

wymagań określonych w ust. 2 lit. a-g). 

W przypadku przedłożenia umowy dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, w której 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do złożenia  poprawnej umowy w terminie 14 dni od  otrzymania wezwania do zmiany tej 

umowy.  



7 

 

5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni od otrzymania 

projektu umowy  uważa się, że zaakceptował tą umowę.  

6. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone 

także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie 

elektronicznej (e-mail). 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w 

terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia kopii w/w 

umowy dotyczy jedynie sytuacji w której łącznie zachodzą  n/w przesłanki: wartość (kwota) danej 

umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz 

wartość (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 złotych. 

8. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się 

odpowiednio zapisy ust. 2-7. 

9. 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 zlecającego dane prace. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie: 

1) należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

2) należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, informując o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej in formacji. W przypadku zgłoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

albo 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy może zmienić podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie 

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 11 

1. Z zastrzeżeniem ust.2, każdorazowy odbiór wykonanych robót, usług lub dostaw bądź 

częściowy bądź końcowy dokumentowany jest stosownym protokołem.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest wpisem do dziennika 

budowy przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika 

budowy). Zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  jest dokonywane przez 

Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiór częściowy, którego przedmiotem mogą być wyłącznie dające się precyzyjnie 

wyodrębnić i opisać elementy robót wykonanych na Obiekcie w ramach poszczególnych zadań,   polega 

na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót, usług lub dostaw objętych tym odbiorem. Odbiorów 

częściowych dokonuje Koordynator lub osoba przez niego wskazana.  O wykonaniu elementów robót 

podlegających odbiorowi częściowemu, Wykonawca zawiadamia Koordynatora. Wraz z 

zawiadomieniem Wykonawca przekazuje wykaz wykonanych robót. Koordynator wyznacza datę 

dokonania odbioru częściowego nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu 

elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Koordynator odmawia 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia 

Wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru częściowego oraz 

w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Protokół odbioru częściowego 

sporządza Wykonawca na wzorze dostarczonym przez Koordynatora. 

4. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy  i podlega 

następującej procedurze: 

1) Minimum 3 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania zakończenia całości 

obydwu zadań, objętych przedmiotem Umowy kierownik budowy zgłasza Koordynatorowi, gotowość 

do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których 

wchodzą m.in: dziennik budowy, inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacja powykonawcza z 

naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian, protokoły z badań 

instalacji, certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich 

wyrobów zabudowanych, decyzje administracyjne o pozwoleniu na użytkowanie wydane dla Obiektu. 

2) W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia wszystkich zadań Koordynator w terminie 

max. 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Koordynator pisemnie potwierdza 

Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz 

przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Koordynatora, że zadanie 

nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Koordynator wskazując 

przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia 

u Zamawiającego (w siedzibie) przez Wykonawcę pisemnego  zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Koordynatora 

o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu 

gotowości do odbioru. 

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu 

Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, 

terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek 

komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego 

odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający (komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru końcowego robót 

stwierdzi, że przedmiot Umowy (Obiekt) zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu 

przez Koordynatora gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. 

Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie naliczeniem 

kary umownej w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu 
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końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie 

usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Koordynatora Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej. 

7. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę w 

siedzibie Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu - jeżeli zgłoszone 

roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego bez wstrzymywania się z odbiorem robót do czasu 

usunięcia stwierdzonych wad i usterek. 

8. W sytuacji opisanej w ust.5 i ust. 6 za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się 

dzień zakończenia usuwania wad i usterek. 

9. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego dla swej 

skuteczności musi zawierać adnotację Koordynatora o potwierdzeniu należytego wykonania 

zgłoszonych robót oraz o złożeniu pełnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej zgłoszonych robót 

obejmującą w szczególności  uzyskane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzje 

administracyjne o pozwoleniu na użytkowanie. 

10. Po wykonaniu całości robót budowlanych, usług i dostaw wynikających z dokumentacji 

projektowej, Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do 

odbioru przedmiotu Umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową  

11. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy: 

1) bez wymaganego oświadczenia Koordynatora, lub 

2) pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, 

lub 

3) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej lub bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

-  nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone. Za skutki zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w 

wysokości określonej w  Umowie. 

 

§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ................................ złotych 

(słownie: ...................................................................) w tym: kwota netto ........................................ 

złotych , podatek VAT …………. złotych 

z czego: 

1) za wykonanie zadania I  wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ................... złotych, w tym 

kwota netto ........................................ złotych , podatek VAT …………. złotych, 

2) za wykonanie zadania II wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ................... złotych, w tym 

kwota netto ........................................ złotych , podatek VAT …………. złotych, 

3) za wykonanie zadania III wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .................. złotych, w tym 

kwota netto ........................................ złotych , podatek VAT …………. złotych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 skalkulował z 

uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych wskazanych przez Zamawiającego oraz, że 

wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka wskazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 

4. Niedoszacowanie lub pominięcie niektórych wskazanych przez Zamawiającego elementów 

cenotwórczych nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust.1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Umowie. 

6. W terminie 14  dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

szczegółowy kosztorys uwzględniający układ i treść przedmiarów oraz harmonogram rzeczowo-

finansowy. 

Przedłożony kosztorys będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Zamawiający może żądać poprawienia kosztorysu, w szczególności w przypadku błędów 

rachunkowych,  pominięcia pozycji lub przyjęcia cen jednostkowych odbiegających w sposób istotny 

od cen rynkowych. 

7. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są 

faktury wystawione przez Wykonawcę oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 



10 

 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

8. Zasady rozliczenia za wykonane roboty, dostawy i usługi  związane z wykonaniem przedmiotu 

Umowy są następujące: 

1) każde zadanie rozliczane jest odrębnie, 

2) zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe,   

3) faktury częściowe wystawione są odrębnie dla każdego zadania, nie częściej niż raz w 

miesiącu,  
4) faktury częściowe wystawione są w wysokości wynikającej z  w zaakceptowanych  przez 

Zamawiającego kosztorysów (o których mowa w § 12 ust.6 oraz  § 16 ust 3 Umowy) uwzględniających 

ewentualne zmiany wprowadzone w trybie art. 144 Pzp)  oraz ilości robót Wykonanych przez 

Wykonawcę i  odebranych przez Koordynatora, z tym zastrzeżeniem, że faktury częściowe mogą zostać 

wystawione w łącznej wysokości nie wyższej niż 90% wynagrodzenia ryczałtowego brutto (o którym 

mowa w § 12 ust.1 Umowy) a jeżeli udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia jest większy 

niż 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto faktury częściowe mogą zostać wystawione w łącznej 

wysokości nie wyższej niż 90% wynagrodzenia ryczałtowego brutto pomniejszonego o nieopłacone 

przez wykonawcę wynagrodzenie podwykonawców. 

5) Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy 

(protokołem końcowego odbioru). Do faktur końcowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne 

oświadczenie wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  że otrzymali całość 

wynagrodzenia należnego od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie prac w charakterze 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury (pod względem formalnym i merytorycznym), potwierdzonej przez Koordynatora 

na podstawie protokołów odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego.  

10. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy 

nr …………………………….. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust.7 i 

ust.8 pkt 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w 

wymaganych dowodów. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) przekroczenia terminu na wykonanie przedmiotu Umowy (12 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy) - w wysokości 0,06 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2)  braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 

wysokości 0,1 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany zostanie naliczona kara umowna - w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

5) opóźnienia w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu 

w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) - w wysokości 0,02 % 

łącznego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do w/w wymaganych terminów, 

6) zwłoki w dostarczeniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 

wysokości 5000 złotych za każdy dzień zwłoki, 

7) zwłoki w dostarczeniu prawidłowego kosztorysu szczegółowego oraz harmonogramu 
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rzeczowo-finansowego , o których mowa w § 12 ust. 6 Umowy -  w wysokości 5000 złotych 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) naruszenia obowiązku niezwłocznego usunięcia zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych 

na teren budowy, chodników, dróg okalających osiedli mieszkaniowych oraz innych dróg po 

których porusza się sprzęt Wykonawcy lub zatrudnionego podwykonawcy w związku z 

realizacją niniejszej Umowy spowodowane przez ten sprzęt - w wysokości 5000 złotych za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego obowiązku,  

9) odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy przez Wykonawcę  lub 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy. wystąpienia w wykonanych robotach 

wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację Obiektu -   w wysokości wartości 

tej wady.  

10) usunięcia wad lub usterek powstałych w wykonanych robotach po terminie wyznaczonym na 

ich usunięcie - w wysokości 0,5 % wartości wadliwego elementu za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub/i usterek. 

 

2. Wartość wady, o których mowa w ust. 1pkt 9 i10 określona  zostanie przez strony w oparciu o 

zaakceptowane przez Zamawiającego kosztorysy  (o których mowa w § 12 ust.6 oraz  § 16 ust. 3 

Umowy) a jeżeli nie będzie to możliwe w oparciu o ceny jednostkowe nie wyższe od średnich cen 

robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu, transportu i narzutów (kosztów pośrednich 

i zysku) publikowanych dla miasta Radomia w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale, , w którym 

kalkulacja jest sporządzana  W przypadku sporu wartości wady ustalona zostanie przez rzeczoznawcę 

budowlanego powołanego przez Zamawiającego. Koszt ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego 

obciąża Wykonawcę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z kwotą należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Jeżeli kwota kar umownych  nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 14 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, jakościowo dobrze, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad. 

2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego udziela gwarancji jakości na okres … 

3. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego. 

4. Gwarancja nie obejmuje robót wykonanych przed podpisaniem niniejszej umowy ani 

materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. 

Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z 

upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą 

być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości. 

6. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 

odbywały w następujących terminach: 

1) raz na rok na miesiąc przed upływem każdego roku udzielonej gwarancji, 

2) na dwa miesiące przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 

3) na wniosek Wykonawcy. 

W każdym ww. przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do 

usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek powstałych w wykonanych 

robotach budowlanych. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych 

przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powstałych w wykonanych robotach 

bez względu na związane z tym koszty. 

9. Zamawiający określi termin usunięcia wad lub usterek uwzględniając obiektywne możliwości 
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ich usunięcia. 

10. W razie nie usunięcia wad i usterek powstałych w wykonanych robotach w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich 

praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

11. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i elementy wyposażenia objęte są gwarancją jakości 

udzieloną przez Wykonawcę na warunkach jak dla całego przedmiotu Umowy, niezależnie od gwarancji 

udzielanej przez ich producenta. 

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć (naprawić) wszystkie wady, usterki 

i  uszkodzenia wykryte podczas użytkowania i eksploatacji urządzeń i wyposażenia w tym usterki, wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie  zgodnego z instrukcją/przeznaczeniem korzystania z urządzeń i 

wyposażenia. 

13. Naprawy gwarancyjne urządzeń i wyposażenia  będą wykonywane przez Wykonawcę w 

miejscu użytkowania. 

14. Zgłoszenia wad, usterek, uszkodzeń będą przekazywane przez Zamawiającego lub osoby przez 

niego wyznaczone, pisemnie, pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem wad, usterek, 

uszkodzeń elementów wyposażenia i urządzeń winny być podjęte przez Wykonawcę  w terminie 24 

godzin od jej zgłoszenia. 

15. Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzeń) urządzeń i wyposażenia nie może 

przekroczyć 5 dni od daty zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  z zastrzeżeniem, 

że  jeżeli wady, uszkodzenia , usterki nie da się usunąć w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz 

wyposażenia lub urządzenie jest niezbędne Zamawiającemu, Wykonawca  ma obowiązek dostarczenia 

do czasu zakończenia naprawy egzemplarz zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach i 

właściwościach użytkowych.   

16. Jeżeli niemożliwym będzie wykonanie naprawy w siedzibie Zamawiającego ,Wykonawca 

dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniając  Zamawiającemu (o ile wystąpi taka 

potrzeba) na ten czas egzemplarz  zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach 

użytkowych , przy czym transport objętego naprawą egzemplarza  do i z siedziby Zamawiającego 

Wykonawca zapewnia na własny koszt. 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzeń stwierdzonych w urządzeniach lub 

elementach wyposażenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmówił ich usunięcia, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad, usterek, uszkodzeń stronie trzeciej na koszt  i ryzyko 

Wykonawcy. 

18. Wykonawca nie może odmówić naprawy urządzeń i wyposażenia, powołując się na nadmierne 

koszty lub trudności. 

19. Usunięcie wad, uszkodzeń,  usterek powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w 

formie protokolarnej. 

20. W przypadku gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urządzenie  lub element wyposażenia 

wymaga trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy łączny czas przeznaczony na naprawę przekroczył 15 

dni Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad  

lub na inne o  tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. Nowe urządzenie 

objęte jest takimi samymi warunkami gwarancji, przy czym okres gwarancji ulega odpowiedniemu 

skróceniu o okres bezusterkowej eksploatacji urządzenia objętego obowiązkiem wymiany. 

21. Jeżeli  producent dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i elementów wyposażenia wymaga 

dla ich prawidłowej eksploatacji wykonywania określonych czynności konserwacyjnych lub 

przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić (zorganizować) wykonanie tych czynności na 

własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o 

potrzebie i terminie wykonania takich czynności. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia 

i elementy wyposażenia Wykonawcy , o ile powiadomienie o zamiarze wykonania czynności 

konserwacyjnych lub przeglądów wpłynie do Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej.   

22. Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza się do okresu 

gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres 

gwarancji liczy się odrębnie dla każdego objętego naprawą egzemplarza wyposażenia i urządzenia lub 

innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy. 

23. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 



13 

 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za 

wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy 

wykonaniu przedmiotu Umowy. 

24. Obowiązki wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie 

realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w §  12 ust.1 Umowy obejmuje bowiem również wynagrodzenie za wykonanie 

obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

 

§ 15 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ................... złotych 

(słownie: ........................................................................................................................................ 

złotych). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w 

wysokości …………………………………w formie ........................................................ 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia lub jego przedłużenie jest dokonywane 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz wymogów określonych w pkt 22.3 i 22.9 SIWZ.  

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie, bez jakichkolwiek wad i usterek, które 

stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami 

zostanie, w części koniecznej, przeznaczona do pokrycia roszczeń z tego tytułu , w tym roszczeń 

wynikających z rękojmi za wady . 

§ 16 

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe w przypadkach 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, a także:  

1) w zakresie przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia lub terminu wykonania 

przedmiotu umowy : 

a) jeżeli zmiany będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w 

trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku materiały lub urządzenia o wyższych 

parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego,  

b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, 

przedmiarami  lub innymi dokumentami skutkowałyby nieprawidłowym funkcjonowaniu 

Obiektu, 

c) w przypadku konieczności wykonania robót nie uwzględnionych w przedmiarach lub w 

ilościach większych niż uwzględnione w przedmiarach ze względu na niezgodność 

inwentaryzacji lub przedmiarów ze stanem faktycznym   

2) w zakresie wysokości wynagrodzenia: 
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a) w razie zmiany przepisów obowiązujących w dacie złożenia oferty, w zakresie : 

- stawki podatku od towarów i usług; 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

W oparciu o powyższą podstawę zmiany mogą nastąpić jedynie  w takim zakresie w jakim będą 

miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

Wykonawca jest uprawniony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednie zwiększenie 

wynagrodzenia. Wykonawca  zobowiązana jest udowodnić w jakim stopniu zmiana przepisów 

ma wpływ na koszt wykonania przedmiotu Umowy.  

b) w przypadku zaniechania niektórych robót lub dostaw. 

Podstawę dla zaniechania robót stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego 

wynikać będzie, że wykonanie określonej części prac lub robót zgodnie z dokumentacją jest 

niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co 

najmniej przez Wykonawcę, Kierownika budowy, Koordynatora, inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) jeżeli wykonie zamówienia uzupełniającego (udzielonego na podstawie art. 67 ust 1. pkt 6 

lub 7) Pzp wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, 

b) jeżeli roboty zostały wstrzymane na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” 

- wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i 

zaakceptowane przez Koordynatora. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na 

warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła 

organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. Typowe warunki atmosferyczne ustala się 

na podstawie średnich danych dla okresu ostatnich 30 lat , 

c) konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych lub pirotechnicznych. 

2. Strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy jedynie w zakresie jaki wynika 

wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu. Wniosek o zmianę terminu z powodu 

okoliczności, o których mowa ust. 1  Wykonawca pod rygorem utraty roszczenia o zmianę Umowy, 

zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego podstawę do zmiany Umowy. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie wpływu zdarzenia na czasookres robót budowlanych. W przypadku braku 

wniosku do upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje się, że zaistniałe zdarzenia  

nie miało wpływu na ryzyko terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Za wyjątkiem określonym w ust.1 pkt 1 lit. a zmiana umowy polegająca na obniżeniu lub 

podwyższeniu ustalonego wynagrodzenia nastąpi w wysokości wynikającej z cen określonych w 

kosztorysie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w oparciu o ceny 

jednostkowe nie wyższe od średnich cen robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu, 

transportu i narzutów (kosztów pośrednich i zysku) publikowanych dla miasta Radomia 

w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale , w którym kalkulacja jest sporządzana  a w przypadku 

robót, dla których nie jest to możliwe  wg innych  katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego.    
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§ 17 

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu z zastrzeżeniem 

odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez 

potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w przypadku gdy: 

1) Wykonawca bez  uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót,  

2) Wykonawcy co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie 

Umowy, 

3) Wykonawca zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca  niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego § 3 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez jedną ze Stron, 

Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót/prac według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez 

Koordynatora lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia 

między Stronami  W przypadku sporu stron, co do prawidłowości sporządzonej inwentaryzacji, 

Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np. 

biegłemu z listy sądu, rzeczoznawcy budowlanemu), którego ustalenia stanowić będą podstawę do 

rozliczenia między stronami. W przypadku gdy dokonana przez podmiot trzeci inwentaryzacja 

potwierdzi zakwestionowane przez Zamawiającego  nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio zrefundować Zamawiającemu koszty zlecenia inwentaryzacji przez podmiot trzeci. 

Wykonawca ma obowiązek  przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy. 

Wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną 

inwentaryzację, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanego 

przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od pozostałej do wykonania części Umowy, Wykonawca 

z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia udziela 

Zamawiającemu na ten  wykonany zakres przedmiotu Umowy gwarancji jakości na warunkach 

określonych w § 14 Umowy. 

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej części ponosi Strona, której działania lub zaniechania 

były źródłem decyzji o  odstąpieniu. 

6. Odstąpienie od Umowy lub jej pozostałej do wykonania części nie ogranicza w żaden sposób 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

 

§ 18 

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 20 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki: 

1) Kopia Oferty Wykonawcy, 

2) SIWZ wraz z załącznikami, 

 

                 WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY    


