
 

 

  
 
 

 
Zamawiający: 

 „Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  48-340 Głuchołazy, Polska 
 Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 

www.wodgluch.pl 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego             1/PROW/2012 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
CZĘŚĆ II 

 
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
 
 

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica  
i Stary Las z włączeniem do Polskiego Świętowa. 

 
 
 
 
 
 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 

działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

 

 

Głuchołazy, dnia 06.09.2012 r. 



Część II SIWZ – Wzór umowy  

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do 
Polskiego Świętowa.  Nr ref. 1/PROW/2012 

 
 2 

 

 

  

 

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

UMOWA Nr …….........…. 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr 1/PROW/2012 

na roboty budowlane dotyczące obiektów liniowych pn.: Budowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do 

Polskiego Świętowa 

zawarta  w Głuchołazach w  dniu  ........................  

Pomiędzy: 
„Wodociągi” Sp. z o.o.  z siedzibą  w  Głuchołazach,  przy ul. Reymonta 12  kod pocztowy 48-
340 Głuchołazy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000022810, Regon: 530569528, NIP: 755-000-63-65 kapitał 
zakładowy: 35.035.500,00 złotych, reprezentowanym na podstawie …………. - stanowiącego załącznik  
do Umowy - przez: 

………… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………. (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ……….. (siedziba Wykonawcy), ………..… (adres 
Wykonawcy),zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w…………………… pod numerem KRS: …………….. 
Regon: …………… NIP: ………………...   reprezentowanym na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa 
- stanowiącego załącznik do Umowy - przez: 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

wspólnie zwane w dalszej treści Umowy  Stronami. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica 
i Stary Las z włączeniem do Polskiego Świętowa, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) dalej (ustawa Pzp), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 
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§ 1.  

Przedmiot Umowy i zasady współpracy. 

1. Przedmiot Umowy. 

1) Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do Polskiego 
Świętowa, szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy, 

2) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości,  

3) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej 
staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, 

4) Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, 
dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach 
określonych w Umowie. 

2. Zasady współpracy. 

1) W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów, 

2) Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował teren budowy z 
Zamawiającym, jego przedstawicielami, organami władzy oraz przedsiębiorstwami 
użyteczności publicznej.  

3. Narady koordynacyjne (rada budowy). 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek organizowania regularnych narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób,  

2) celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy, 

3) Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych, 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadamia uczestników narady koordynacyjnej o terminie 
i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim 
osobom zaproszonym na naradę, 

5) do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w 
ciągu siedmiu dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 
uważa się za wiążące. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów oraz wyrobów dostarczonych przez 
Wykonawcę, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), dalej 
(ustawa Pbud) i odpowiadających wymaganiom dokumentacji projektowej. 

5. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa: 

1) niniejsza Umowa, 
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2) Formularz Oferty Wykonawcy,  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

4) Dokumentacja projektowa, 

5) wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej),  

6) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, 

7) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, 

8) Karta Gwarancyjna. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjęcia przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 2. 

Termin wykonania Umowy. 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy, licząc od daty podpisania Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót. 

1) Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego 
terenu budowy. 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż 14 dni od daty podpisania 
Umowy. 

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na: 

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 

2) dopełnienia formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 

3) przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami,  

4) zawarcie umów ubezpieczeniowych, 

5) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy, 

6) przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, 

7) przedstawienie Zamawiającemu Umów o podwykonawstwo robót budowlanych,  

 

§ 3. 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót niż wskazane w Ofercie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wiadomości Zamawiającego umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji zgodności 
wynikających z niej terminów płatności z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach 
handlowych. 

5. Nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypełniony i kompletny projekt umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie odpowiednimi 
przepisami Kodeksu cywilnego.   
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7. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,  

2) terminów realizacji,  

3) wynagrodzenia i terminów płatności, 

4) sposobu dokonywania płatności na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

5) terminów płatności wynagrodzenia podwykonawcy, które powinny być zgodne z przepisami 
ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych, 

6) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

7) konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawieranie umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

8) obowiązku niezwłocznego informowania Wykonawcy i Zamawiającego o zdarzeniach, które 
mogą być uznane za istotne dla prawidłowego wykonania zobowiązań przez osoby 
uczestniczące w realizacji inwestycji, między innymi o sporach lub możliwości ich wystąpienia, 
a także o złej sytuacji finansowej i ekonomicznej tych osób oraz możliwości wystąpienia takiej 
sytuacji, 

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy.  

9. W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników konsorcjum. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

11. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po bezskutecznym 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą najpóźniej na dzień 
przed rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę. 

12. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

13. Do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
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. 

16. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o 
których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ innym podwykonawcą, podwykonawca ten 
powinien wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 
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dotychczasowy podwykonawca. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli: 

1) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót, 

2) podwykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej Umowy 
i przepisami obowiązującego prawa. 

19. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy w 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących 
podwykonawstwa.  

20. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 

21. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

22. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 
art. 647¹ ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 4. 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy. 

1. Personel Zamawiającego. 

1) Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski i autorski,  

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w ustawie Prawo 
budowlane. 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do koordynacji wykonania Przedmiotu 
Umowy, 

4) polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: mają formę pisemną, w 
pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy, jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej 
ustnej decyzji. 

2. Korespondencja i osoby do korespondencji. 

1) Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych 
dokumentów w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące 
się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej, 

2) korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
prowadzona w języku polskim i będzie zawierać; nazwę Zadania, nazwę i numer Umowy. Za 
datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą 
elektroniczną lub faksem, jeżeli jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 

3) korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

a) dla Zamawiającego: 

- imię i nazwisko: .................................................................................................. 

- adres: .................................................................................................. 

- telefon: .................................................................................................. 

- faks: .................................................................................................. 
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- e-mail: .................................................................................................. 

b) dla Wykonawcy: 

- imię i nazwisko: .................................................................................................. 

- adres: .................................................................................................. 

- telefon: .................................................................................................. 

- faks: .................................................................................................. 

- e-mail: .................................................................................................. 

3. Personel Wykonawcy. 

1) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy. 

2) W ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel 
Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności kierownik budowy oraz 
kierownicy robót branżowych, będą tymi samymi osobami, które Wykonawca wskazał w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest 
zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisane w SIWZ 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

4) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa 
powyżej, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem skierowania nowych 
osób do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót.    

5) Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 
zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 

6) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały.  

7) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa powyżej jeżeli uzna, 
że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany 
tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie. 

1. Wartość zamówienia strony ustalają na: cenę brutto: ............................................. PLN  

(słownie: .................................................................................................................... złotych)  

w tym: cena netto wynosi: .......................................... PLN  

(słownie: .................................................................................................................... złotych)  

podatek VAT w wysokości ……….%, co stanowi kwotę ............................... PLN 

(słownie: .................................................................................................................... złotych)  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynika ze złożonej przez Wykonawcę 
Oferty i odpowiada zakresowi robót w przedmiarach robót. Zawiera ono ponadto następujące 
koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizację placu budowy wraz 
z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty odtworzeń terenu budowy do stanu 
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pierwotnego oraz ewentualnych odszkodowań, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 
oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ilości 
wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych przez 
Wykonawcę w wypełnionym przedmiarze robót. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

6. Rozliczanie robót będzie odbywało się w okresach kwartalnych (licząc I kwartał jako pierwsze trzy 
miesiące od daty rozpoczęcia robót). Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana 
następująco:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z cen jednostkowych określonych przez 
Wykonawcę w wypełnionym przedmiarze robót, a ilości wykonanych w tym okresie robót –    
z książki obmiaru; jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) 
zmiana ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastąpi jedynie w 
przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w 
przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych, przedstawionych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, 

2) w przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w wycenionym 
przedmiarze robót, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w 
projekcie budowlanym rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 
w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z wypełnionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót,  

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy jak w 
ppkt. powyżej, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w oparciu o ceny 
rynkowe średnie dla regionu, za okres ich wbudowania,  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wypełnionych 
przedmiarach robót, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR, KNNR, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych a 
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może 
nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego i Zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu 
konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

9. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, określonych w wypełnionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót.  

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności niniejszej 
Umowy na osoby trzecie. 

11. Rozliczenia kwartalne. 

1) Rozliczenia za wykonane roboty są dokonywane powykonawczo, kwartalnie, na koniec 
ostatniego miesiąca kwartału, 

2) rozliczenia za wykonane roboty są dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych 
protokołów odbioru robót, 

3) w celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 25 dnia 
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każdego ostatniego miesiąca kwartału,: 

a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane oraz  

b) raporty kwartalne,  

c) zestawienie wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 
jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót, 

4) obmiary robót są dokonywane:  

a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b) na potrzeby kwartalnego rozliczania, 

5) obmiary robót są przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6) raport kwartalny powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje ogólne,  

b) opis postępu robót i powstałych problemów,  

c) propozycje rozwiązania tych problemów; zaangażowanie sił i środków,  

d) zaangażowanie finansowe,  

e) informacje na temat personelu i sprzętu,  

f) opis warunków atmosferycznych,  

g) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powiązaniu na 
każdy kwartał,  

h) zwięzłą ocenę czy w chwili sporządzenia Raportu istnieją zagrożenia nie ukończenia 
inwestycji w terminie,  

i) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz propozycję 
rozwiązania tych problemów,  

j) zaktualizowane: harmonogram realizacji oraz plan płatności,  

k) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców oraz wartość robót przez 
nich wykonanych,  

l) oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami za zrealizowane 
przez nich roboty , 

m) opis działań Wykonawcy w kwartale sprawozdawczym, 

n) kopie oświadczeń właścicieli posesji, na których były wykonywane roboty o wyrażeniu 
zgody na wejście Wykonawcy na teren posesji celem wykonania robót oraz, po 
zakończeniu robót, o braku uwag do przywrócenia terenu do stanu sprzed wykonania 
robót i nie wnoszeniu roszczeń w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu 
wykonywanych prac,  

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne 
do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych 
robót. 

12. Rozliczenia końcowe. 

1) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
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3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) w następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu 
zapewnienia jego prawidłowości. 

13. Płatności. 

1) Płatności są realizowane w terminach określonych w Umowie, na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na 
kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu wartości wykonanych robót, 
zgodnie z protokołami odbioru robót, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odrzucić pozycję zaakceptowaną w poprzedniej 
fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę w 
jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji, 

3) należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze VAT, 

4) jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, 
licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana,  

5) Protokoły odbioru wykonanych robót podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 

6) Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia podwykonawców o dokonanej zapłacie za wykonane przez nich zakresy robót 
zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą. 

 

§ 6. 

Zamawiający 

1. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 

1) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy: 

a) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, 

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki obowiązek zachodzi, 

e) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, 

f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one 
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiającego. 

1) Szczegółowe dane dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy, jego lokalizację i zakres robót określa: 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

2) przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

3) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
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stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

4) odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający. 

3.  Zmiany zakresu robót. 

1) Zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy dokonanie zmian niezbędnych dla 
wykonania Umowy, dotyczących w szczególności: 

a) wykonania robót wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, a 
nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, 

c) pominięcia robót, które podczas wykonywania Umowy stały się zbędne, 

d) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania Umowy, 

e) w następstwie ww. poleceń Zamawiającego, odpowiedniej zmianie może ulec termin 
wykonania robót lub etapów robót oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót uzupełniających, 
określający zakres rzeczowy tych robót, 

3) na wykonanie robót uzupełniających lub dodatkowych Strony są zobowiązane zawrzeć 
odrębną Umowę na podstawie przepisów ustawy Pzp, 

4) jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności 
robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót,  

5) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego,  

4. Przekazanie terenu budowy. 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla 
realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 

3) przekazanie terenu budowy następuje poprzez wpis do dziennika budowy oraz sporządzenia 
protokołu przekazania terenu budowy. 

 

§ 7. 

Wykonawca 

1. Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego, 
zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz ustawy Prawo budowlane i 
innymi obowiązującymi ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, normami, przepisami i 
odpowiednimi aprobatami. Za jakość robót odpowiada Wykonawca,  

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przeprowadził wizję lokalną terenu budowy i jego 
otoczenia w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania 
Umowy, 

3. Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną przed wejściem na teren robót oraz po 
zakończeniu robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Dokumentacja fotograficzna 
powinna być dołączona do dokumentacji odbiorczej robót, 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i utrzymanie, na swój koszt, zaplecza budowy 
oraz dozorowanie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 
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bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny 
sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich ścieżkach, drogach, chodnikach, używanych 
przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu 
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 
przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz 
ponosić wszelkie koszty z tym związane,  

5. Wykonawca oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane (tablica 
informacyjna, oznaczenia i zabezpieczenia pod względem bhp, p.poż. itp.), 

6. Wykonawca zapewnieni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą) 
niezbędną do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również 
mapę, szkice, wykaz współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji 
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej),  

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 

2) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w ustawie Prawo budowlane, w tym księgi 
obmiarów i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub 
organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,  

3) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezwłocznie od  ich 
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia 
o ich istnieniu, 

4) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych 
i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą, 

5) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, 

6) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 
Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót,  

7) współpracowanie ze służbami Zamawiającego i na każde żądanie Zamawiającego okazywanie 
dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji Przedmiotu 
Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający 
ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych 
materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie 
po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 

8) zapewnienie właściwego usytuowania robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i 
poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej, 

9) uprzedzenie pisemnie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót spowodowanej  
niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego, 

10) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,  

11) umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym 
zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) równolegle prowadzić prace 
na terenie objętym Przedmiotem Umowy,  

12) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,  
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13) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca 
musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 
stosownych opłat,  

14) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe 
na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,  

15) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym 
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub 
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie), 

16)  naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w 
okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania,  

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 
jakości robót wykonywanych z tych materiałów,  

18) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,  

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny,  

20) zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów sprzętu 
do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach,  

21) sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i 
środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę, w terminie nie 
dłuższym niż wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego, 

22)  w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 
wyrządzonej szkody, 

23)  uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu 
w terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy, 

24)  powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych 
robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem 
do robót,  

25) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 
problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb, 

26) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów własnych, 

27) zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy i usuwania wad:  

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,  

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z warunków Umowy,  

c) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych powyżej lit. a) i b) 
niniejszego paragrafu.  

28) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, 
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29) wykonywanie wszystkich robót objętych Umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 
większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich,  

30) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie pisemnej 
(papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

31) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych 
takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa 
Straż Pożarna, 

32) uzyskanie pisemnego oświadczenia od osób trzecich, że nie będą wnosić, do Wykonawcy i 
Zamawiającego, teraz ani w przyszłości żadnych zastrzeżeń, uwag ani też roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu uprzątnięcia terenu robót i przywróceniem go do stanu 
pierwotnego. Oświadczenie to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dokumentacji 
odbiorczej robót, 

33) po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe zaplecze 
oraz pozostawi cały teren budowy i robót uprzątnięty czysty i nadający się do użytkowania i 
przekaże go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót, likwidacja placu budowy i 
zaplecza własnego Wykonawcy nastąpi bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później 
niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  nie 
pozwoli na terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
podjęcie działań skutecznych dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążą Wykonawcę. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy 
lub w związku z wykonywaniem robót, 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, w szczególności w 
wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów,  

11. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego i przejąć odpowiedzialność materialną 
za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub 
budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia lub szkody, 

12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 dni. 
Brak odpowiedzi w terminie uznaje się za przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

13.  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed niekorzystnym działaniem warunków 
atmosferycznych oraz wód gruntowych, 

14. Straty lub uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest 
za nie odpowiedzialny, powinien naprawić na własny koszt w sposób, zapewniający zgodność 
robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, odpowiednich norm, aprobat, i obowiązujących przepisów prawa,. 

15. Szkoda w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania, w okresie między terminem 
rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, 
będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

 

§ 8. 

Wstrzymanie robót. 

1. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 
wykonania robót, Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich 
wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają 
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wyłącznie Wykonawcę, 

2. Możliwość wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy:  

a) wykonania robót niezgodnie z zamówieniem (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacja projektowa) lub z warunkami bezpieczeństwa,  

b)  wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

c)  innych przypadków, wynikających z zachowania Wykonawcy, 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich 
dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy. 

 

§ 9. 

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy, 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy, 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia, 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może zlecić usunięcie wady na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Skutki siły wyższej. 

1. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z 
powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy 
i wstrzyma roboty tak szybko jak to możliwe, a także otrzyma zapłatę zgodnie ze stanem 
zaawansowania robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     radioaktywne, 
z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 
podwykonawców. 

f) inne wydarzenia odpowiadające definicji Siły wyższej. 

 

§ 11. 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach. 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo 
swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszłych wydarzeniach, problemach i 
okolicznościach, 
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oceny wpływu 
przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót, 

3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót, 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonaniu 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności 
związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako 
beneficjenta ubezpieczenia na czas obowiązywania Umowy. 

2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem: sekcję mienia – z sumą 
ubezpieczenia odpowiadającą wartości Umowy, sekcję odpowiedzialności cywilnej – z sumą 
gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy i polisy ubezpieczenia nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 
kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Odbiory robót. 

1. Strony ustalają, obowiązek przeprowadzenia odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) ostatecznego po okresie gwarancji. 

Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia 
Wykonawcy zakończenia części robót w przypadku odbioru częściowego lub zakończenia robót 
budowlanych w przypadku odbioru końcowego oraz otrzymaniu zgłoszenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru i złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 
potwierdzającej wykonanie robót.                                                

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1)  Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, 

2)  roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

3)  odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

4)  jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę, 
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5)  w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

6)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez 
dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy. 

3. Odbiór końcowy. 

1) Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie robót objętych niniejszą 
Umową. 

2) odbiór końcowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia (złożenia 
wniosku) przez Wykonawcę daty zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych tzw. operatu kolaudacyjnego, który powinien składać 
się m.in. z:  

a) dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wymogami Zamawiającego,  

b) wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,  

c) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, prób,  

d) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z  przepisami 
i obowiązującymi normami,  

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego zatwierdzonego przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co  
do kompletności prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą, 
wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a 
kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.  

4) zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole 
odbioru końcowego, który dla swej ważności i skuteczności wymaga podpisów obu stron.  

5) za datę zakończenia Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę odbioru końcowego. 

6) odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  

7) Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu 
rękojmi lub gwarancji ustalonej w Umowie. 

8) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się 
do natychmiastowego usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę. 

9) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w 
czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 
robót zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może – jeżeli 
wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej. 

 

§ 14. 

Rozliczenie Przedmiotu Umowy. 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami przejściowymi, obejmującymi okresy nie krótsze 
niż kwartalne. Zapłata będzie następowała w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z zestawieniem wykonanych robót, podpisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  
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2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od 
daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% 
wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.  

4. Faktura VAT oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu. 

6. Płatność Wykonawcy za fakturę, w której występują roboty zrealizowane przez podwykonawcę 
winny zawierać oświadczenie podwykonawcy o tym, że faktury za realizację zadań, które wykonał 
na rzecz Wykonawcy, zostały mu zapłacone. 

7. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 
wstrzymaniem płatności Wykonawcy.  

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu Przedmiotu Umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 niniejszej Umowy.  

9. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru Przedmiotu Umowy, łącznie z: 

 podpisaną Kartą Gwarancyjną, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, 

 dokumentacją fotograficzną prowadzonych robót, 

 oświadczeniem od właścicieli terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane, że nie 
będą wnosić teraz ani w przyszłości żadnych zastrzeżeń, uwag ani też roszczeń 
odszkodowawczych w stosunku do Wykonawcy jak i Zamawiającego z tytułu uprzątnięcia 
terenu robót i przywrócenia go do stanu pierwotnego oraz z tytułu prowadzonych robót. 

10. Należność za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiający 
ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

11. Zamawiający informuje, że faktury za realizację Przedmiotu Umowy należy wystawić na firmę: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, NIP: 755-000-63-65, Regon: 
530569528. 

 

§ 15. 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wartości Umowy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości Umowy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

3) za nieterminowe przedłożenie: projektu umowy z podwykonawcą w wysokości 3.000,00 PLN 
(słownie: trzy tysiące złotych) złotych za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie gwarancji i 
rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) za nieterminowe usunięcie wad lub wykonanie zaległych robót określonych w protokole 
odbioru albo nieterminowe usunięcie wad oraz wykonanie zaległych prac w okresie gwarancji 
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jakości i rękojmi za wady, w terminie określonym przez Zamawiającego w wysokości 3.000,00 
PLN (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki, 

6) za niezgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych) złotych za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 

7) za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień, 

8) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania 
z nienależytą starannością 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień 
powyższych nieprawidłowości, 

9) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót budowlanych bez 
uzasadnionego powodu - w wysokości 0,01 % wartości Umowy netto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót, 

10) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z 
Umowy, zwłaszcza w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach 
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad 
bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu netto 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto. Kara nie przysługuje, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości 
poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody. 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 
dnia następnego po dniu zwłoki. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Strony Umowy ustalają, że odszkodowania od osób trzecich za zniszczenia wynikłe lub będące 
następstwem prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych będą w całości obciążały 
Wykonawcę. 

 

§ 16. 

Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 
niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ władny do jej 
wydania.  
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3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i 
miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy z 
uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 ze zm.). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłaty lub kary przewidziane 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z 
tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska 
lub przyrody. 

 

§ 17. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 
terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres 24 
miesięcy licząc od daty wystawienia protokołu odbioru całości robót lub części, za wyjątkiem 
odbudowy bitumicznych nawierzchni dróg powiatowych, dla których okres gwarancji wynosi – 60 
miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót odbudowy nawierzchni tych 
dróg. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całości robót lub części, za 
wyjątkiem odbudowy bitumicznych nawierzchni dróg powiatowych, dla których okres gwarancji 
jakości rozpoczyna się licząc od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót odbudowy 
nawierzchni tych dróg. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych 
nową gwarancją tj. udzieloną zgodnie z zapisem zawartym w zdaniu powyżej zostaje sporządzony 
w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego 
protokołu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych 
wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią ponosi Wykonawca. 

8. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub 
użytkowe Przedmiotu Umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, 
w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. 
W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 
poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie 
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 

9. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 
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wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

10. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 
Zamawiający dokona odbioru ostatecznego „usunięcia usterek”. 

11. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego „usunięcia usterek” w terminie 
14 dni od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.  

12. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca - Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

13. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru, jako załącznik 
do protokołu. 

14.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły 
wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności.  

 

§ 18. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto za Przedmiot 
Umowy tj. kwotę: ........................... PLN (słownie: ........................... złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach określonych w przepisach ustawy Pzp. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania 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.  

7. Kwota w wysokości …….. (słownie: ……..…) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……..… (słownie: ……..…) PLN, 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod 
warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia, 
podlega ono zwrotowi Wykonawcy w ww. terminach. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 



Część II SIWZ – Wzór umowy  

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do 
Polskiego Świętowa.  Nr ref. 1/PROW/2012 

 
 22 

 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.  

 

§ 19. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. 

1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, 
wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,  

b) nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego do poprawienia wykonywanych robót, 

c) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót lub w przypadku ich wstrzymania przez 
Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 
realizacji od Zamawiającego,  

d) porzuca roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań, przez co należy rozumieć w szczególności nierespektowanie 
wezwań i powiadomień Zamawiającego 

e) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie przystąpił do 
usunięcia, na polecenia Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie poprawek i 
zmian sposobu wykonania,  

f) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od: 

 terminowego prowadzenia robót, lub 

 zastosowania się do powiadomienia dotyczącego wykonania prac zabezpieczających w 
ciągu 28 dni od jego otrzymania, 

g) podzleca roboty podwykonawcy lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 
wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 

h) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

i) nie przedłożył Zamawiającemu umów i polis ubezpieczeniowych lub nie przedłużył ważności 
umów i polis ubezpieczeniowych, zgodnie z § 12 niniejszej umowy, 

j) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych 
elementów robót określonych w harmonogramie lub jeżeli stopień zaawansowania robót w 
ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w 
następujących przypadkach:  

– likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia,  
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– wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
Przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

5. W przypadkach wymienionych w § 19 ust. 2 Umowy Zamawiający może, po uprzedzeniu 
Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z warunków Umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. Uprzedzenie strony 
uznają za skuteczne po wysłaniu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego na ostatni 
znany adres siedziby Wykonawcy. 

6. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może 
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy. 

7. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym 
terminie, nie dłuższym niż wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 20. 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wystawi w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę - świadectwa płatności, 

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według przejściowego świadectwa płatności w 
terminie 90 dni od terminu płatności z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z 
tytuł roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, 

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w realizacji robót trwa dłużej niż 
90 dni.  

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do spełnienia jego zobowiązania. 

 

§ 21. 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast 
wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  
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c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada.  

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  

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

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba 
że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 

§ 22. 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy. 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 
odstąpienie od Umowy. 

 

§ 23. 

Zmiany Umowy. 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w 
przypadku: 

1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub 
uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 
mających wpływ na termin wykonania Umowy, 

2) niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, 
wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących Przedmiotem Umowy, 

4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
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organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

5) wystąpienia 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, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

7) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

9) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy lub ceny umownej 
w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 
zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie 
następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
robót, (b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

3) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych Przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 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, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub 
zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, 

6) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji, 

8) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

9) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357¹ § 1 Kodeksu cywilnego, w 
zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

10) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na 
którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod 
warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które 
wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
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11) wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot 
Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, 
o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez 
Zamawiającego w SIWZ, 

12) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

13) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod 
warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

14) zmiany, które dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 
ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na 
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 

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. 

5. pozostałe zmiany:  

1) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmianę kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego 
przez Wykonawcę, 

2) zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

3) zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, 

6. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 
numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

5) formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, 

6) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe zmiany do Umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do Umowy – aneks. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 24. 

Inne postanowienia Umowy. 

1. Rozstrzyganie sporów 

1) W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązane 
są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego,  
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2) reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia, 

3) Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 
14 dni, licząc od daty jego zgłoszenia,  

4) w razie odmowy przez Stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu, strona przeciwna 
może wystąpić na drogę sądową,  

5) ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny 
właściwy terytorialnie dla siedziby Zamawiającego, 

6) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych 
ustaw, 

7) każda zmiana warunków określonych w niniejszej Umowie może nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności:  

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),  

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).  

3. Umowę niniejszą sporządza się w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

§ 25 

Załączniki do Umowy 

1. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1) Karta Gwarancyjna – Załącznik Nr 1 do Umowy, 

2) Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do Umowy,  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do Umowy, 

4) Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 4 do Umowy, 

5) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej) – Załącznik Nr 5 do Umowy,  

6) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców – Załącznik Nr 6 do Umowy, 

7) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie – Załącznik Nr 7 do Umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 do Umowy – Karta Gwarancyjna 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Dla zadania pn.: Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha 
Kamienica i Stary Las z włączeniem do Polskiego Świętowa 

Nr ref.: 1/PROW/2012 

Gwarant …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

będącym Wykonawcą Umowy ………………… Nr ……………..z dnia ………………………. 

udziela gwarancji jakości Zamawiającemu: „Wodociągi” Sp. z o.o.  

adres:  ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska  

który jest  uprawniony z tytułu gwarancji. 

Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz z urządzeniami 
zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno- 
budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację 
obiektu. 

§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość Umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa 
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary 
Las z włączeniem do Polskiego Świętowa. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały Przedmiot Umowy, w tym także za części 
realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 
24 miesiące licząc od daty wystawienia protokołu odbioru całości robót lub części, za wyjątkiem 
odbudowy bitumicznych nawierzchni dróg powiatowych, dla których okres gwarancji wynosi – 60 
miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót odbudowy nawierzchni tych 
dróg. Za datę zakończenia Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę odbioru końcowego. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty zakończenia Przedmiotu 
Umowy. 

§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający niezwłocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta w formie 
pisemnej podając rodzaj wad. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 
Gwarantowi odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie 
obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, 
Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin 
od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 



Część II SIWZ – Wzór umowy  

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do 
Polskiego Świętowa.  Nr ref. 1/PROW/2012 

 
 29 

 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
prac z usuwania wad. 

5. Gwarant  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

§3 

Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 
Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z 
instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady 
Gwarantowi. Gwarancji nie podlegają także wady powstałe na skutek przyczyn zewnętrznych. 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a 
także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 
wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Gwarant w ramach niniejszej 
gwarancji. 

§4 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie obowiązywania 
niniejszej gwarancji.  

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu 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 sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 
dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden 
egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 
przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na 
wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 
faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………………… 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: ……………………………. 

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 
później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  
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§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy Nr …………………... 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

Miejscowość ……………………………………………… dnia …………………………………….. 

 

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

(Podpis i pieczęć Gwaranta) 

 

 


