
Przetarg nieograniczony 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

U M O W A Nr Wp 272.8.2013 – wzór umowy

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

zawarta w Byczynie, w dniu ……………………………….
pomiędzy Gminą Byczyna 
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna, 
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Ryszarda Grünera – Burmistrza Byczyny 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………….
a firmą …………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot zamówienia

1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  profesjonalnego  wykonania  na  rzecz 
Zamawiającego: 
 sporządzenie  projektu  budowlanego  –  wykonawczego  na  podstawie  programu  funkcjonalno  - 

użytkowego  (w  tym  projektów  wielobranżowych  opracowań  kosztorysowych  oraz  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  infrastruktury  technicznej,  tj.  przyłączy 
i sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania, 

 wykonanie  według  opracowanej  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  technicznej 
oraz w oparciu o pozwolenie na budowę całości robót budowlanych w zakresie budynku, 

 opracowanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  umożliwiającym oddanie  obiektu, 
parkingu do użytkowania i do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

2. Integralną częścią zamówienia jest wykonanie następujących czynności i opracowań:

 uzyskanie aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
 wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenia procedury zmierzającej do uzyskania zgody 

na wycinkę drzew kolidujących z urządzeniami infrastruktury technicznej i dojściami do budynku,
 uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawców d/s bezpieczeństwa, p.poż.,  d/s sanitarno- 

epidemiologicznych i d/s BHP i ergonomii pracy, 
 analiza  zapotrzebowania  na  poszczególne  media  i  wystąpienie  do  gestorów  mediów  o warunki 

techniczne przebudowy lub budowy nowych przyłączy.
3. Wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  robót  budowlanych  budynków  w skład  kompleksu  Byczyńskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku powinna 
obejmować następujące roboty:
a)     Roboty demontażowe :
− Demontaż istniejących ścianek działowych wewnątrz budynków,
− Demontaż części istniejącej posadzki jeśli nastąpi taka konieczność,
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− Demontaż istniejącej stolarki okienno – drzwiowej,
− Demontaż dachu na budynku,

b) Roboty budowlane :
− Roboty murarskie,
− Roboty tynkarskie,
− Roboty posadzkarskie,
− Roboty dekarskie,
− Roboty ciesielskie,
− Roboty malarskie,
− Roboty instalacji elektrycznych,
− Roboty instalacji sanitarnych,
b)    montaż poszczególnych instalacji w zakresie rurarzu i pełnego opomiarowania:
− woda zimna i ciepła wraz z cyrkulacją,
− kanalizacja sanitarna,
− instalacja elektryczna, internetowa, telefoniczna
− instalacja elektryczna,
− instalacja odgromowa,
− instalacje słaboprądowe, 
− instalacja przeciwlodowa w rynnach i rurach spustowych, 
− monitoring,
− centralne ogrzewanie, 
c)    roboty wykończeniowe poszczególnych kondygnacji:  okładziny,  glazury i  malowanie,  podłogi,  drzwi 

wewnętrzne, zewnętrzne
e)     modernizacja istniejących lub budowa nowych przyłączy do obiektu i sieci zewnętrznych,
f)      roboty drogowe i parkingi, chodniki, schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych,
g)   zieleń  i  inne  obiekty  zagospodarowania  terenu  tj.:  ławki,  lampy  parkowe,  placyk  gospodarczy, 

ogrodzenie, 
h)   wykonanie prac w zakresie parkingu – niwelacja terenu, droga dojazdowa, oświetlone, nawierzchnia 

bitumiczna, mała architektura, nasadzenia roślin zielonych.
4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:
1) w zakresie formalno - prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa:

a)      spełniała wymagania następujących aktów prawnych:
− ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623,z późn. 

zm.), 
− ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z póżn. zm.), 
− ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.150 z późn. zm.), 
− rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 56 poz. 690, z póżn. zm.),
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z póżn. zm.),

− rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym  (Dz. U. 
z 2004r. Nr 130 poz.1389 ),

b)  została  uzgodniona  przez  rzeczoznawców  d/s  bezpieczeństwa  p.poż.,  ds. sanitarno  -    
         epidemiologicznych, d/s BHP i ergonomii pracy,
c)      została uzgodniona przez nadzór konserwatorski, 
d)       w zakresie projektów przyłączy i sieci zewnętrznych oraz przebudowy węzła cieplnego została 
          uzgodniona przez gestorów poszczególnych sieci.

5. Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach powinien być spójny i musi uwzględniać wszystkie 
wytyczne architektoniczno – budowlane. Zamawiający wymaga, aby projekt budowlany i wykonawczy był 
pisemnie uzgadniany. 

6. Zamawiający  wymaga,  aby  przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na budowę/rozbiórkę 
Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym. 

7. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy: 
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a) projekt budowlano wykonawczy - wielobranżowy w 7 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej,
b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski w ilościach: 3 egzemplarze; całość także w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf),
c) dokumentacja kosztorysowa do celów rozliczenia projektu w 1 egzemplarzu – w układzie uproszczonym 
zawierającym podstawowe elementy, tj.: 
− projekt budowlany i projekty wykonawcze, 
− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
− roboty budowlane - konstrukcyjne,
− montaż stolarki i ślusarki
− roboty budowlane - wykończeniowe, 
− instalacje wewnętrzne
− przyłącza do sieci zewnętrznych 
− zagospodarowanie terenu 
− budowa parkingu, 
d) opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  w/w  ekspertyz,  opinii,  badań  i  innych 
dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
(jeśli są wymagane) i pozwolenia na budowę/rozbiórkę dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót 
budowlanych i zbiorczego zestawienie kosztów. 

10. Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność  uzgodnienia  poszczególnych  etapów  prac  projektowych 
dotyczących ich zakresu i rozwiązań materiałowych.

11. Dokumentacja  projektowa  oraz  technologia  prowadzenia  robót  powinny  uwzględniać  zalecenia 
konserwatorskie oraz oczekiwania Zamawiającego.

12. Wykonawca,  w  ramach  przedmiotu  zamówienia,  zobowiązany  jest  do  pełnienia  czynności  nadzoru 
autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie 
wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę 
zamówienia. 

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac  projektowych  przez  osoby  posiadające  stosowane 
kwalifikacje  zawodowe  uprawnienia  budowlane  oraz  doświadczenie,  zgodnie  ze  współczesną  wiedzą 
techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności  oraz 
oczekiwaniami Zamawiającego.

14. Roboty  budowlane  powinny  być  wykonane  przez  Wykonawcę  w oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację 
techniczną,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, a także etyką zawodową oraz 
postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kierownictwo posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, siłę  roboczą, materiały, sprzęt i inne 
urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia oraz usunięcia 
wad w okresie gwarancji i rękojmi.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 2
Termin realizacji

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni (roboczych) od dnia 
otrzymania i uprawomocnienia decyzji pozwolenia na budowę.

2. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty 
przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w następujących terminach:
 w zakresie wykonania dokumentacji projektowej    projekt budowlany budynku – 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
  realizacja robót budowlanych:  wykonanie robót w terminie do 10.03.2014 r. - data zakończenia 

robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru.
 w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego  :  od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

podpisania  protokołu odbioru końcowego tych robót
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4. Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego  wykonanego  przedmiotu  umowy  będzie 
protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wraz z dokumentami 
odbiorowymi.

5.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym,  który  stanowić  będzie  załącznik  do  umowy.  Harmonogram  zostanie  opracowany  przez 
Wykonawcę  i  przedłożony  do  zatwierdzona  Zamawiającemu,  w terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót 
budowlanych

§ 3
Personel

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno- 
kosztorysowej(koordynator)  w  osobie  ……………  posiadającego  uprawnienia  budowlane  nr …….
…………...  i  zaświadczenia  z  ewidencji  ………………  Okręgowej  Izby  Samorządu  Zawodowego 
nr……………………… oraz projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w osobie:…………………… 
posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji ………... Okręgo-
wej Izby Samorządu Zawodowego nr……………………, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…………………… posiadającego uprawnienia bu-
dowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji ……………. Okręgowej Izby Samorządu Zawodo-
wego nr……………………… oraz kierowników poszczególnych branż posiadających stosowne uprawnie-
nia i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a także wskaże Zamawiające-
mu koordynatora kontraktu w osobie……………………, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budow-

lane.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Obowiązującą  formą  wynagrodzenia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  ofertą 
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości:
 brutto  wynosi  ………. złotych (słownie złotych:  ……………………………………………………/100),  w tym za 
wykonanie etapu I …...................., za wykonanie etapu II …........................................................

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu.  Strony  niniejszej 
umowy nie mogą zmienić ceny zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w § 
15 ust. 2 pkt c).

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w częściach określonych w SIWZ.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
◦ Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy,
◦ Zapewnienie sprawowania funkcji inspektora nadzoru,
◦ Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.Wykonawca wykona przedmiot Umowy z 
należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy. 
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlanym 

pod  warunkiem  zapewnienia  parametrów  nie  gorszych  niż  określone  w  ww.  projekcie  i  uprzedniego 
wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenia  stosownych  dokumentów  uwiarygadniających  te  materiały  i  urządzenia.  W  przypadku,  gdy 

4



zastosowanie tych materiałów  lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania 
poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru/Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  wnioski  materiałowe 
obejmujące materiały i  urządzenia przewidziane do realizacji  zadania przed ich dostarczeniem na teren 
budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty jakości. 

6. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,   takich jak odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek  wykopów  lub  innych  prac  mogących  uszkodzić  istniejące  instalacje.  Każdorazowo  przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 
podziemnej  instalacji,  której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, 
słupów  i  linii  energetycznych,  kabli,  punktów  osnowy  geodezyjnej  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju 
spowodowane  przez  niego  lub  jego  Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca 
niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na  własny  koszt,  a  także,  jeśli  to  konieczne, 
przeprowadzi  inne prace nakazane przez Inżyniera.  Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać  wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli,  wymagane do niezbędnego 
zdemontowania  istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji,  każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektorem.

7. Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki  zapobiegawcze 
wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  oraz  aktualne  okoliczności,  aby  zabezpieczyć  prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed,  i  przejmie  odpowiedzialność 
materialną  za  wszelkie  skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody.

8. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu 
Umowy  i  inne  dokumenty,  które  będą  niezbędne  w  celu  prawidłowego  rozliczenia  inwestycji  zgodnie  
z zasadami dofinansowanie dla gmin ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

9. Wykonawca oświadcza,  że zbadał  teren budowy i  akceptuje panujące na nim warunki.  Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest 
informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zauważonych  przeszkodach  w  realizacji  robót,  w  terminach 
zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień.

10. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zapewnienia  nadzoru  autorskiego  w  zakresie  sporządzonych  opracowań  projektowych  poprzez 
udział  w komisjach  i  naradach  technicznych,  udzielania  stosownych  wyjaśnień,  obecności  na  placu 
budowy,
3) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopów, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,
4)  utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym od  przeszkód,  składowania  materiałów  i  sprzętu 
w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci,
5) umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organu  nadzoru  budowlanego  i  jednostek 
sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
6) zagospodarowania  terenu  budowy  i  zaplecza  socjalnego  dla  potrzeb  własnych  –  zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
7) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,
8) zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  i  ochrony  przeciwpożarowej,  opracowania  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,
9) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
10) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót,
11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,
12) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,.
13)  Wykonawca  jest  wytwórcą  i  posiadaczem  odpadów  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 
27.04.2001r.  o odpadach  (tekst  jedn.  z  2010r,  Dz.  U.  Nr  185,  poz.  1243  z  późn.  zm.).  Wszystkie 
materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nie nadające 
się  do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki 
i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca w trakcie realizacji 

5



zamówienia  ma  obowiązek  w pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  (odpadów 
betonowych,  gruzu  budowlanego,  ziemi)  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  to 
niemożliwe  lub  nie  uzasadnione  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany 
jest  do  przestrzegania  przepisów  prawnych  wynikających  z następujących  ustaw:  Ustawy  z  dnia 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.),Ustawy z dnia  
27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
14) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z  późn. 
zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną  każdego  używanego  na  budowie  wyrobu,  a  komplet  tych  dokumentów  przedstawi 
zamawiającemu w dniu odbioru końcowego;
15) Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i  przestrzeganie  przepisów bhp,  ochronę  p.poż  i 
dozór mienia na terenie robót,  jak i  za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
16) terminowego  wykonania  i  przekazania  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  oraz  oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według postanowień umowy;
17) ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
18) ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 
pracowników i  osób trzecich,  powstałe  w związku z prowadzonymi  robotami,  w tym także ruchem 
pojazdów;
19) dostarczanie  niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry  techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
20) zabezpieczenie instalacji,  urządzeń i  obiektów na terenie robót i  w jej  bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
21) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
22) uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów 
sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonanie  na  własny  koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji;
23) kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów  niezbędnych  przy 
odbiorze.
24) usunięcie  wszelkich  wad i  usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie  trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin (obiektywnie) technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
25) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości. 
26) Wykonawca,  w  celu  zabezpieczenia  nieruchomości  sąsiadujących  z  terenem  budowy  przed 
niekorzystnymi  skutkami  jej  prowadzenia  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie 
wszelkie  środki  zapobiegawcze,  wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  i  adekwatne  do 
zaistniałych okoliczności. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w pasie 
robót lub zasięgu oddziaływania z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu technicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
27) Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy. 
28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
29) Wykonawca na własny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i 
narzędzi,  pomieszczenia  socjalne  dla  swoich  pracowników,  ogrodzenie  placu  budowy  wraz 
z oznakowaniem (tablica informacyjna),  zamontuje liczniki poboru energii  elektrycznej  i  wody ponosząc 
koszty ich zużycia w okresie realizacji robót),

b) Sporządzi  lub  zapewni  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
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planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

        22) ponosi pełną odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 6
Prawa autorskie

1. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji  projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie 
majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na 
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, 
zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także 
prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich,  w szczególności  do udzielania 
zezwoleń  na  dokonywanie  wszelkiego  rodzaju  opracowań  odpowiednio  projektu  oraz  zezwoleń  na 
rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., Dz. U., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na 
korzystanie z projektu.

§ 7
Podwykonawcy1

1. Wykonawca  może  zlecić  wykonanie  części  robót  osobom  trzecim  na  warunkach  określonych  w  Kodeksie 
cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje i sprzęt odpowiedni do wykonania 
tych robót. 

2. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
Podwykonawców, jak za własne. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane,  o której  mowa w ust.  1,  jest 
wymagana  zgoda  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy. 

4.  W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej  przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na podstawie której 
Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie części robót, muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:
a) warunki płatności zgodne z postanowieniami Umowy,
b) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
c) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
6. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  z  jego  wynagrodzenia  nie  zapłaconych  

w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed 
uregulowaniem faktury końcowej.

7. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na 
siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawców.

§ 8
Zastosowane materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów stanowiących jego własność.
2.  Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higieniczne.
3. Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  Wykonawca  jest 
zobowiązany przeprowadzić te badania.
4. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca własnym staraniem.
5. Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,  bądź wykonanie 
robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności 
koszty pokrywa Zamawiający.
6. Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca 

1 W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 7 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że 
część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców
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na koszt własny.

§ 9
Nadzór

1. Strony  postanawiają,  że  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  wniesie 
zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w 
wysokości  10 % zaoferowanej  ceny ofertowej  (brutto)  tj.  kwotę ……….……… zł słownie:  ………………….
……..………….……….................................................................................................

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego.

3. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono w pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w ustawie art. 148 ust. 1.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości.

6. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez 
Zamawiającego za należycie wykonane zastrzeżeniem ust 7 niniejszego paragrafu. 

7. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  nie  może  przekraczać  30 % 
wysokości zabezpieczenia.

8. Kwota, o której mowa w pkt. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
9. W  przypadku  wydłużenia  terminu  realizacji  umowy  stosownym  aneksem,  Wykonawca  dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż 
gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10
Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty oraz wbudowane urządzenia i materiały objęte przedmiotem umowy 
na okres 60 miesięcy. 

2. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót. 
3. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane 

będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia. 
4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Okres rękojmi rozpoczyna się 

z dniem podpisania protokółu końcowego robót.  
5. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie ustawowego terminu 

rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady (usterki) przed jego upływem. 
6. W okresie gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca jest  zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad 

i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających 
życiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda 
usunięcia  wad.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wykrytych  wad  i  usterek  w  terminie  ustalonym  przez 
Zamawiającego,  Zamawiający  może  zlecić  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  (innemu  Wykonawcy) na  koszt  i 
ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien 
zawiadomić Wykonawcę, co najmniej za 3 (trzy) dniowym uprzedzeniem. Koszt usunięcia wad i usterek przez 
osobę  trzecią  zostanie  w  takim  przypadku  potrącony  z  wynagrodzenia  lub  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki powstałe 
na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez 
siebie dokumentacji projektowej.

§ 11
Kary umowne
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1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za:
a)  zwłokę  w  przekazaniu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki,
b) zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
pkt a) umowy za każdy dzień zwłoki, 
c)  zwłokę  w  wykonaniu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki,
d)  za zwłokę w usunięciu wad i  usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i  rękojmi 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki.  
Termin zwłoki liczony będzie od dnia następnego po terminie ustalonym na usunięcie wad,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania lub odszkodowanie 
za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, 
urządzeń, obiektów, dróg itp.

7. Wykonawca  przyjmuje  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  z  tytułu  wad  i  usterek  obiektu 
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w pełnej wysokości wszystkich strat poniesionych przez 
Zamawiającego.

8. Wykonawca wyraża zgodę na to by w razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, 
Zamawiający potrącił kwotę stanowiącą wysokość kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 12
Odbiór robót

1. Po  zakończeniu  robót,  dokonaniu  wpisu  w dzienniku  budowy przez  kierownika  budowy i potwierdzeniu 
gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru 
końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o robót i gotowości do odbioru.
3. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu nie będące podstawa do fakturowania. 

Odbiór  tych  robót  będzie  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  po  ich  zgłoszeniu  do  obioru  przez 
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy. 

4. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 
o gotowości do tego odbioru. 

5. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru. 
6. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.
7. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

określone w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
a w szczególności:
a)  oświadczenie  kierownika  budowy  związane  z  zakończeniem  budowy  i  uporządkowaniem  terenu  lub 
przywróceniem do stanu pierwotnego, 
b) oryginały dzienników budowy,
c) mapy powykonawcze, 
d) kosztorys powykonawczy,
e) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,
g) deklaracje zgodności lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiały i wyroby.

8. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni (roboczych) 
od  daty  zgłoszenia.  Komisyjny  odbiór  końcowy  robót  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego  po 
potwierdzenia  gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  przez  inspektora  nadzoru  oraz  przekazaniu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
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9. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną stwierdzone wady lub  usterki,  to  Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,
2)  jeżeli  wady  i  usterki  nie  nadają  się  do  usunięcia  lub  jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodne 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi.

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

11. Strony  ustalają  następujące  postanowienia  szczegółowe  w  sprawie  procedury  odbioru:  odbiór 
przeprowadzony  zostanie  na  podstawie  ustalonego  z  Zamawiającym  trybu  roboczego  po  uprzednim 
przedłożeniu  protokołów  odbiorów częściowych,  zaktualizowanej  dokumentacji  powykonawczej,  atestów, 
certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

13. Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru,  jeżeli  w  czasie  tych  czynności 
ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

§ 13
Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiotu zamówienia

1. Rozliczenie  Zamawiającego  z  Wykonawcą  za  wykonane  roboty  budowlane  nastąpi  na  podstawie  faktur 
częściowych,  zgodnych  z  zapisami  SIWZ,  wystawionych  przez  Wykonawcę  po  odbiorze  wykonanych 
poszczególnych etapów/elementów robót i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru częściowego bez wad 
dla robót wykonanych zgodnie z przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca wystawi  fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa,  w przeciągu 14 dni  od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad. 

3. Do faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia upoważnionych 
przedstawicieli Podwykonawców realizujących roboty budowlane (zaakceptowanych przez Zamawiającego), że 
ich wymagalne należności od Wykonawcy, zostały uregulowane. Powyższe oświadczenie zawierać będzie min.: 
nr faktur/y, datę zapłaty, kwotę, informację o należytym wykonaniu zakresu robót. 2 

4. W przypadku nie dołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  Zamawiający  może  potrącić  z  Wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  odpowiednią  kwotę 
nieuregulowanych przez niego płatności i przekazać na rzecz Podwykonawców w terminach określonych w ust. 5 
niniejszego paragrafu.  

5. Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego faktury Wykonawcy wystawionej w sposób opisany w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przy 
czym  za  dzień  zapłaty  uznaje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.  Jeżeli  płatność 
przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu.  

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami 
prawa,  Zamawiający  ma  prawo  do  wstrzymania  płatności  do  czasu  wyjaśnienia  oraz  otrzymania  faktury 
korygującej  VAT,  bez  obowiązku  płacenia  odsetek  z  tytułu  niedotrzymania  terminu  zapłaty.  Jednocześnie 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na 
Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego  
w Polsce. 

7. W  przypadku  zwłoki  w  płatności  jakiejkolwiek  kwoty  należnej  Wykonawca  ma  prawo  dochodzić  odsetek 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

8. Wszelkie  kwoty  należne  Zamawiającemu,  w  szczególności  z  tytułu  kar  umownych,  mogą  być  potrącane  
z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

9. Strony oświadczają, że są płatnikiem podatku od towarów i usług VAT .

§ 14
Zmiany umowy

2 W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 11 ust. 3 i 4 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże, że część 
zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców.
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1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci 
aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy 
dotyczyć mogą w szczególności:
a)  zakresu  przedmiotu  umowy  oraz  sposobu  wykonywania  przedmiotu  umowy,  wraz  ze  skutkami 
wprowadzenia  takiej  zmiany:  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji  przedmiotu 
umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją  projektową  
w  sytuacji  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy 
technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  
w niniejszej  umowie  lub jeśli  wynika to z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  Przewiduje  się także 
możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie 
zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy.  Zmiana  zakresu  przedmiotu  umowy oraz  sposobu wykonania 
przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w 
pkt c) niniejszego paragrafu.
b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)  zmiana  wynagrodzenia  określonego  w  §  3  ust.1,  przy  czym  w/w  zmiana  może  być  spowodowana 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak: 
− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,
− w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt a) niniejszego 

paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący:
 w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy,
 w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu 

nastąpi  na  podstawie  ustalenia  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę,  procentowego  stosunku 
niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych 
robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.   

d)  regulacji  prawnych wprowadzonych  w życie  po dacie  podpisania  umowy,  wywołujących potrzebę zmiany 
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przesyłania  do  Zamawiającego  pisemnej  informacji  o 
zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, 
Wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi  przez niego danymi strony 
uznają za doręczoną.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku:
a) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b)  wydania  nakazu  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  zrzeczenia  się  przez  Wykonawcę  majątku  na  rzecz 
wierzycieli.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
a)  gdy mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy,
b)  pogarszającej się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób grożący jego niewypłacalności (dowodem tego 
będzie  np.:  wszczęcie  postępowania  egzekucyjnego  przeciw  wykonawcy/jednego  z  wykonawców,  zajęcie 
wierzytelności, informacje od podwykonawców, dostawców materiałów czy usług o nieterminowej płatności faktur 
lub inne sytuacje świadczące o utracie płynności finansowej wykonawcy)
c)  nieuzasadnionego  i  nieuzgodnionego  z  Zamawiającym  zaprzestania  realizowania  przez  Wykonawcę 
przedmiotu Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez 
Zamawiającego  do  Wykonawcy  o  wznowienie  robót,  Wykonawca  w  ciągu  7  dni  nadal  nie  podejmie  prac 
związanych z realizacją zamówienia.
d) gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego potencjału 
technicznego jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu Umowy w terminie umownym i gdy 
opóźnienie  robót  osiągnie  30 dni  w stosunku do terminów wykonania  robót  wynikających z Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego.
e) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywania 
przedmiotu Umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie 
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z wiedzą i  sztuką budowlaną lub gdy wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora 
nadzoru.

3. 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 tych okoliczności.  W przypadku tym Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych robót do czasu odstąpienia od umowy, bez możliwości 
dochodzenia kar umownych z tego tytułu. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, okres wypowiedzenia nastąpi  

w  trybie  natychmiastowym  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  daty  powzięcia  informacji  o  powodzie 
odstąpienia  od  umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do   natychmiastowego  przerwania  robót  i  ich 
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do:
a)  sporządzenia  inwentaryzacji  robót  w  toku,  przy  udziale  Inspektora  nadzoru  oraz  przedstawicieli 
Zamawiającego,
b)  sporządzić  przy  udziale  Inspektora  nadzoru  oraz  przedstawicieli  Zamawiającego  rozliczenie  finansowe 
wykonanych robót,
c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania  czynności,  o  których  mowa w ust.  5,  czynności  tych dokona 
Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane i/lub niezapłacone, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w § 10 ust. 6 oraz wyznaczy termin odbioru w 
sposób analogiczny do wskazań § 10.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 10 ust. 6 i § 13 ust. 5, Zamawiający 
zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami wykonania obciąży Wykonawcę.

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na odbiór określony w ust. 7, 
Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami odbioru obciążając Wykonawcę.

§ 16
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego 
wsparcia  finansowego  dla  Zamawiającego  z  powodu  nieodpowiedniej  jakości  wykonanych  prac  lub 
przekroczenia  terminu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uiścić  na  rzecz  Zamawiającego  równowartość  tego 
zewnętrznego wsparcia finansowego. 

2. Jeżeli  w toku czynności  odbioru,  o jakich mowa w § 10 Umowy zostaną stwierdzone wady przedmiotu 
Umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

3. Jeżeli  w toku czynności  odbioru,  o jakich mowa w § 10 Umowy zostaną stwierdzone wady przedmiotu 
Umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi.  Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie  za powtórne wykonanie 
przedmiotu odbioru.

§ 17
Cesja

Przeniesienie  wierzytelności  wynikających  z  Umowy  (cesja)  dopuszczalna  jest  wyłącznie  za  uprzednią  pisemną 
zgodą Zamawiającego.

§ 18
Sposób doręczania pism

1. Strony oświadczają, ze wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń 
wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. Wszelkie  zawiadomienia,  wezwania,  korespondencja  w zakresie  opisanym w  ust.1  dla  swojej  skuteczności 
sporządzane będą w języku polskim i wysyłana poczta lub faksem na następujące adresy:

Dla Zamawiającego:
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1,
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46-220 Byczyna,
tel./fax : 77/4134150

Dla Wykonawcy
……………………………………….
………………………………………
tel; +48 prefix ……………….
fax +48 prefix ………………

do wiadomości Inspektora Nadzoru:
…………………………………………
…………………………………………
tel; +48 prefix…………..
fax +48 prefix ..................................

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania  o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego obowiązku 

powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 są skuteczne. 
5. W  przypadku  dokonania  zmiany  ww.  adresów,  Strona  dokonująca  zmiany  zobowiązana  jest  niezwłocznie 

powiadomić druga Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia druga Stronę do 
przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty 
wysłania.  Skutek doręczenia  będzie  miał  również  zwrot  wysłanej  poleconej  przesyłki  pocztowej  z  adnotacją 
poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej 
kolejności między sobą polubownie. 

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym 
będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Kodeks  cywilny, 
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Integralną część umowy stanowi:
-      Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
-      Dokumentacja projektowa
-      Harmonogram rzeczowo – finansowy 
-      SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy.

  Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A:

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

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

……………………………………..
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