
 1 

Znak: UG.271.8.2015 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Umowa o roboty budowlane nr UG.272.8.2015 - PROJEKT 
„Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice”  

 
zawarta w dniu ………... 2015 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 
Masłowice, pomiędzy: 
1) Gminą Masłowice, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Masłowice - Pana Bogusława Gontkowskiego,  
a  
2) ……………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez ………………………………………………zwanym w dalszej treści 
umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ……...2015 roku wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 
,poz. 907 z póź. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 § 1  
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 
na ,,Budowie chodnika wraz ze zjazdami w miejscowości Kraszewice” na działce 
ewidencyjnej numer 338/2 w obrębie geodezyjnym Kraszewice (Nr 0011). Całkowita 
powierzchnia projektowanego chodnika to 362 m2 natomiast zjazdów ok. 218 m2.. Długość 
projektowanego chodnika: 353 mb. 
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiący przedmiot niniejszej umowy, o którym 
mowa w ust. 1 określa dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ. Dokumenty te stanowią załączniki nr 1 - 
3 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem 
przetargu, 
3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu 
obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
4) oznakowanie terenu budowy, 
5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
6) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
8) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
9) wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w 
tym: techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
10) ponoszenie kosztów utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, 
które zainstaluje na placu budowy, 
11) zainstalowanie na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na 
których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, a związane z realizacją 
przedmiotu umowy, 
12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 
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1999 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.) oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał inwestycję, której mowa w § 1 z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną. 

§ 3 
1. Rozpoczęcie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala po przekazaniu terenu 
budowy, a termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 sierpnia 2015 r.  
2. W dniu podpisania umowy lub w terminie 7 dni po jej podpisaniu zostanie przekazany 
teren budowy, a także dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust.2. 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektową 
pod względem kompletności, posiadania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz 
zgodności projektu z przedmiarami robót. 
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego. 

§ 5 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
2. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonania robót oraz prowadzenia robót poza 
przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca.  

§ 6 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 
zmiany w terminie 14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo 
do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
3. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi.  
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie 
z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
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 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli 
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać: 
1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) terminu wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, nie 
dłuższy niż określony w § 3 ust.1 , 
4) warunki płatności: 
a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,  
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 
5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 
12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień : 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, 
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 
13. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
15. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie zgłoszonego 
Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do 
czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał wszystkie 
należne mu kwoty za wykonane roboty.  
16. Gwarancja i rękojmia wynikająca z postanowień umowy obejmuje także roboty wykonane 
przez Podwykonawców. 

§ 7 
1. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny brutto podanej w ofercie.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
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1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 
2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy 
zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

§ 8 
1. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonane roboty, o których mowa w § 1 otrzyma 
wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą: 
- wartość robót objęta niniejszą umowa wynosi: ……….. zł netto (bez podatku VAT) (słownie: 
…………………………………………………………………… ) 
- podatek VAT (23 %) wynosi ……….. zł (słownie: ……………………………..………..) 
- łączne wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) wynosi: …………….... zł (słownie: 
…………………………………………..………………………………………………………….. ). 
2. Ustala się, zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie 
faktury końcowej. Podstawą wystawienie faktury będzie końcowy bezusterkowy protokół 
odbioru robót. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na w terminie 30 dni od złożenia faktury wraz z końcowym 
bezusterkowym protokołem odbioru robót wraz z dowodami ,o których mowa w ust. 4 w 
siedzibie Zamawiającego. Forma płatności - przelew na konto wskazane na fakturze, przy 
czym za zachowanie terminu płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.6, biorących udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych. 
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
6. Zamawiający dokonuje 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 zamówienia 
na roboty budowlane. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.6, 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 kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
12. Ustala się, że wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie podlega cesji.  

§ 9 
1. Strony ustalają, że będzie stosowany odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu 
przedmiotu umowy. 
2 Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  
pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót. 
3. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do 
odbioru, Zamawiający rozpoczyna odbiór, o czym wcześniej powiadamia pisemnie 
Wykonawcę. Strony ustalają, że z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, 
określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, 
podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
4. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże inwestorowi następujące 
dokumenty, które stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego robót: 
a) certyfikaty i atesty na wbudowane materiały potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą, że w/w materiał został wbudowany w 
przedmiotowy chodnik i zjazdy w Kraszewicach, z potwierdzeniem kierownika budowy, 
b) wypełniony dziennik budowy,  
c) kartę gwarancyjną. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające 
użytkowanie obiektu, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu 
wad Zamawiający wznawia czynności odbioru. 
6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 
postanowień uniemożliwiają użytkowanie obiektu. Za wady uniemożliwiające użytkowanie 
uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub 
jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni. 
Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru 
uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości 
do odbioru w terminie, o którym mowa w ust.3. 
7. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
lub są nieistotne, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do 
czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych 
kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 
8. Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić. 
9. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż do 
odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu 
usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie albo od umowy odstąpić. 
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§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót. 
3. Termin gwarancji wynosi ……… lat (minimum 5 lat, zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 
5. Termin rękojmi wynosi ……….. lat (minimum 5 lat, okres zgodny z okresem udzielonej 
gwarancji) i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od 
otrzymania zgłoszenia. 
7. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający naliczy 
karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz może powierzyć usunięcie 
wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie 
pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w 
przepisach kodeksu cywilnego. 
7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego zadania, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.  
8. Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
gwarancyjnego. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % 
całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % całkowitego 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 
0,2 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, 
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy , 
 f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie.  
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% całkowitego 
wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy przypadek, 
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot 
umowy za każdy przypadek, 
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% 
całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy przypadek. 
2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50 % wartości zamówienia. 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar 
umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego.  
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
(za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 
9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, wady 
nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
 

§ 12 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przez cały 
okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o 
upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 
miesiąc. 
2. Odstąpienie od umowy w wypadkach wskazanych w pkt 1 lit a – e może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 
5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit b – e są zależne 
od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 
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§ 13 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
stron umowy. 
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
przepisów podatkowych, 
2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawców, 
4) wystąpienie siły wyższej określonej w umowie, 
5) wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk 
żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
6) jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, 
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na 
uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ, 
7) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1)Kodeksu Cywilnego, 
8)  w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki 
zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 
9) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 2 
umowy, jest kserokopia oferty Wykonawcy - załącznik nr 2.  
  

§ 14 
1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu 
okoliczności siły wyższej. 
2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające 
nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. W 
szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne 
zaburzenia życia zbiorowego.  
3. Nie uznaje się za siłę wyższą: 
1) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy,  
2) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 
przedmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                        
umowy, 
3) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy. 
4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o 
wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni od dnia, w którym 
dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 
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  § 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 
integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa zamówień publicznych i ustawy prawo budowlane. 
3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie 
poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa: 

a) projekt budowlany, 
b) szczegółowa specyfikacja techniczna. 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
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