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                  Istotne postanowienia umowy  

                     

   U M O W A   Nr ......................................  

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ......................r. pomiędzy następującymi 

Stronami: 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez : 

 

………………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

firmą  ................................................................................................. 

z siedzibą w  ....................................................................................... 

działającą na podstawie  ..................................................................... 

reprezentowaną przez  ....................................................................... 

 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania    zadanie  inwestycyjne 

pn.: „ Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia”, którego zakres 

obejmuje m.in.:  

Branżę drogową 

- odcinek drogi gminnej łączącej ul. 18-go Stycznia z działkami nr ewid. 1/11 i 1/12  

obręb 42,  

- przebudowę odcinka drogi gminnej łączącej ul. 18-go Stycznia z działkami nr ewid. 

127/1 i 107/6 obręb 42,  

Branżę sanitarną 

- budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 z litą ścianką, 

- podłączenie projektowanych wpustów deszczowych do nowych kanałów deszczowych,  

- podłączenie projektowanych wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej,  

- regulację istniejącej armatury i włazów, 

- przebudowę kanalizacji deszczowej, polegającą na wymianie istniejących wpustów 

burzowych z dostosowaniem ich rzędnych posadowienia do projektowanego profilu 

drogi, 

Branżę elektryczną 

- usunięcie kolizji z siecią kablową SN i NN, 

- budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi w technologii typu 

„LED”. 

 

2.Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kalkulacji ceny: 

-Inwentaryzację powykonawczą,  dokumentację powykonawczą, protokóły badań i 

sprawdzeń ( np:   badania wskaźników zagęszczenia gruntów, badanie oporności i 
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izolacyjności przewodów elektrycznych, badanie skuteczności uziemienia), inne 

wymagane prawem badania w 3 egzemplarzach. 

Powyższe dokumenty powinny być przekazane do Zamawiającego celem sprawdzenia 

nie później niż na 7 dni przed planowanym zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru całości zadania. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę i potencjał techniczny umożliwiający 

wykonanie zamówienia. 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, 

uwzględniające wymogi zawarte w § 6. 

5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu robót i dozoru 

wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez  

Zamawiającego. 

6.Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawiono                

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w projektach budowlano - 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących 

integralną część umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu przekazania terenu 

budowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  31.08.2016 roku. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania 

pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy oraz złożenie wymaganej dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 2 

niniejszej umowy. 

4. Za termin  odbioru końcowego uważa się datę podpisania protokółu końcowego .  

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego. 

3. przystąpienie do odbioru zgłoszonych do odbioru robót. 

4. przeprowadzenia końcowego odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia 

umownego. 

5. przeprowadzenie odbioru ostatecznego. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą,  specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, 

dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

2) wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, 

wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, i urządzeń niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, 

5) zagospodarowania terenu budowy dla celów budowy oraz jego 

zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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6) zawiadamiania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem 

wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń o terminie ich 

przeprowadzenia, 

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco 

dziennika budowy i jego przechowywania na budowie wraz z protokółami 

odbioru i dokumentami badań i sprawdzeń. 

8) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, 

obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poż., 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a 

także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz 

terenów przyległych w stanie uporządkowanym, 

10) ochrony mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od dnia 

przejęcia terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, 

11) wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 

wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym 

związanych, 

12) realizacji zaleceń Zamawiającego wpisanych do dziennika budowy, 

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót ( wskazana dokumentacja fotograficzna). Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach i na 

graniczących z inwestycją terenach, a  spowodowanych prowadzonymi 

robotami budowlanymi . 

14) Informowania mieszkańców ( ze stosownym wyprzedzeniem) o 

prowadzeniu robót budowlanych w rejonie ich zamieszkania.  

15) Odśnieżania drogi i chodników na terenie inwestycji w okresie zimowym. 

16) Wykonawca jest zobowiązany dopilnować , aby osoby zaangażowane do 

wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące 

podmioty, które je   zatrudniły.  

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części 

bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 

albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 

upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

4. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na 

budowie dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, 

szkoleń dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z 

niebezpiecznymi materiałami. 
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§ 5 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom 

trzecim,  w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania 

umowy.  

2. W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dokonania ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód oraz 

odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji  w zakresie i na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego   a w szczególności: 

- robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego - 

od huraganu, ognia i innych zdarzeń losowych, 

- od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia,                

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem 

pojazdów mechanicznych 

 na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa netto i przedstawienia   

             Zamawiającemu  polisę ubezpieczenia OC  przed podpisaniem umowy. 

§ 6 

Wymogi dotyczące materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 

dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), ustawą z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz.  z późn. zm.), 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 

wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do 

realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych 

bez pisemnej zgody Zamawiającego i innych niż I gatunku.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust.2. 

5. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych próbek 

materiałów, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później 

niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.   

 

§  7 

Przedstawiciele stron na budowie 

1 .Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:  

-……………………………………………….– branża drogowa,  

-……………………………………………….– branża sanitarna,  

-……………………………………………….– branża elektryczna,  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ................................ 

    zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia  

    budowlane nr  ................................    
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§ 8 

Wynagrodzenie 

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2.Wynagrodzenie  ryczałtowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w  przetargu        

nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie 

realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 23 % i  wynagrodzenie wynosi 

brutto................................zł 

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

3.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto  może zostać zmienione w przypadku zmiany 

stawki VAT przez władzę ustawodawczą. 

4.Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w 2 częściach , na podstawie 

faktur (po protokólarnym odbiorze robót) zawierających daty wystawienia i wartości  

zgodne z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót  stanowiącym 

integralną część umowy. 

5. Zamawiający  ureguluje prawidłowo wystawioną  fakturę  za  roboty w terminie 21 dni 

od daty jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez 

inspektora nadzoru.  

Płatnikiem faktur będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10,        

97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771. 

6.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego pierwszej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za wykonane prace związane z wykonaniem umowy wobec innych 

podmiotów realizujących zadanie (podwykonawcy) będzie przedstawienie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów księgowych 

potwierdzających uregulowanie należności wobec innych podmiotów będących 

uczestnikiem realizacji przedmiotu umowy, w terminie max 5 dni przed upływem 

terminu płatności faktury wykonawcy. 

 7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być  dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania faktury  i  leży po stronie Wykonawcy. 

8. Brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje 

wstrzymanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni przed upływem terminu zapłaty 

faktury końcowej doręczyć Zamawiającemu dowody zapłaty dla wszystkich 

podwykonawców , wskazujące, że wszystkie należne im kwoty zostały przez Wykonawcę 

lub podwykonawców zapłacone . 

10. Częściowe rozliczenie finansowe przedmiotu umowy może nastąpić do kwoty 90% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 8 pkt.2 umowy.  

11 . Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do użytkowania, fakturą końcową 

wystawioną na podstawie protokółu z dokonanego odbioru i protokółu przekazania 

obiektu do użytkowania oraz po udokumentowaniu przez Wykonawcę dokonania 

zapłaty za wykonane roboty podwykonawcom. Termin zapłaty ostatniej faktury 

wynosić będzie 30 dni .W przypadku braku zabezpieczenia na pokrycie roszczeń okresu 

rękojmi należność wynikająca z faktury końcowej zostanie wypłacona do kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z faktury, a kwotą zabezpieczenia.  
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§ 9 

Podwykonawcy 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców. 

 

      § 9* 

 Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia: 

…………………………………………………………………w kwotach……. 

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

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Wykonawca może: 

1) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie, 

2) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  

     publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany           

      inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie      

      mniejszym    niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

5. Umowa z Podwykonawcą powinna określać:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 

Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.   

3) zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), 

sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową 

zawartą z Zamawiającym, 

4) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może 

przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z 

Zamawiającym, 

5) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie 

danego zakresu robót,  

6. Umowa o podwykonawstwo 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 przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

8. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – stąd przystępując do 
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realizacji robót budowlanych Podwykonawca zobowiązany jest posiadać 

zaakceptowaną Umowę o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

11.  Zamawiający jest uprawniony zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego 

projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przedłożenia Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań oraz 

niezgodnego z ust. 5 i 6 w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (zmiany umowy) – w przypadku ich nieusunięcia przez 

Wykonawcę w terminie 3 dni – Zamawiający wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 

dni do ww. umowy, która została mu przedłożona.      

13.  Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zamawiający traci 

uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po upływie 7 dni od dnia jej złożenia 

przez Wykonawcę.      

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do 

każdorazowego przedkładania Zamawiającemu  w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o 

podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 

14 dni.  

15.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w 

Umowie o podwykonawstwo.  

16.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z projektem 

Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

17.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami 

wymaganymi przedmiotową umową również 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 na dzień realizacji 

należności z faktury.   

18.  Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  
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19.  Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag 

dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

żądania Podwykonawcy.  

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający posiada uprawnienie 

do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych (odmawia dokonania bezpośredniej zapłaty, 

dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcom, składa przedmiot żądania do 

depozytu sądowego).       

21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN). 

22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

24. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

podwykonawców. 

25.  Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres 

gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 

po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego 

dokonać cesji na jego korzyść uprawnień wynikających z tych zobowiązań.  

 

§ 10 

 

Zabezpieczenia 

1.  Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości  7 %  

wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie ....................... 

2.  Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu   rękojmi    za   

wady. 

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące  zgodne  

z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich  

ostatecznym odbiorze (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji ubezpieczeniowej  

lub bankowej). 

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi  zostanie zwrócona w ciągu 15  dni 

po upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji  

ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

5 Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w związku z 

potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub 

nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.   

6. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania 

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż 

wykonanie umowy nastąpi po terminie przewidzianym w umowie. Przedłużenie winno 

nastąpić o okres przewidywanego opóźnienia. 
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7. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  innej niż 

pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...),  Wykonawca w dniu 

zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 7 % 

wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:…… 

    z czego : 

a)  30 % kwoty zabezpieczenia , która  przeznaczona będzie na pokrycie roszczeń                     

w okresie rękojmi za wady. 

§ 11 

Kary umowne 

 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.               

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach: 

3 . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne: 

a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia  

brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki .                           

      b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie   rękojmi  – 

w  wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2   za każdy dzień 

zwłoki   liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.        

      c)  za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości 

nieuregulowanej  faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

faktury          

     d)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 5 ust. 2 lit.  b 

niniejszej umowy , projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w 

wysokości   100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

    e)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                

o podwykonawstwo lub jej  zmiany w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

     f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia  w wysokości 500 zł jednorazowo. 

     g)  za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę  od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 

8 ust. 2. 

4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego      w § 3  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień 

zwłoki, 

5.Należne kary umowne mogą zostać  potrącane z wynagrodzenia przysługującego  

Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie  złożonego przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.  

                                                                            § 12 

Odbiory 

1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.  

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor 

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 

gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgłoszenia 
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do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do 

wymaganego stanu.  

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego 

przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych przepisami prawa badań, prób technicznych i innych. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie 

pisemnej. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winno być 

zgłoszone również wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i 

osiągnięcia gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Komisja powołana do odbioru dokonując czynności odbioru bada czy przedmiot 

Umowy nie zawiera braków, błędów lub wad. 

5. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót objętych umową i 

zgłoszeniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych w § 1 pkt2. 

6. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru 

robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

7. Prace Komisji, o której mowa w ust.  6 nie powinny trwać dłużej niż 7 dni od daty 

rozpoczęcia odbioru końcowego. 

8. Z czynności odbioru, o których mowa w ust 1 pkt. 2) sporządza się protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności 

ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 

9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

10. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

11. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót  i przystąpi do odbioru w 

terminie 7 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.  

12. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w 

przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

13. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości.  

14. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o których mowa w ust 13 odpowiednio przed 

upływem terminu gwarancji. 

15. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie. 

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub 

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1.Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na min. 5 lat od dnia końcowego 

odbioru robót. 

 W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady. 

2.Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy  na podstawie 

obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady . 

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  przystąpienia do 

usunięcia wad w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie 

dłuższym niż 60 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie , 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

4. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje 

udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń .        

5. Gwarancja na wbudowane urządzenia i dostarczone wyposażenie nie może być 

krótsza niż udzielona przez Wykonawcę rękojmia na wykonane roboty budowlane.                          

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. 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 . 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

3.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy 

Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 

uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w 

terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy, 

4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu 

umowy, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca 

realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, 

niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. 

Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie 

pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięciem stanu 

stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ 

tego terminu. 

§ 15 

Zmiana Umowy 

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, 

jeżeli wystąpią następujące okoliczności : 

1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy       

i mająca wpływ na  zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, 

czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania 
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przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, 

uniemożliwiające w okresie ich występowania realizację przedmiotu zamówienia  

oraz które spowodują konieczność wstrzymania robót budowlanych (wydłużenie 

terminu  o czas w jakim nastąpił przestój w robotach budowlanych).  

4. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy 

projektem budowlanym i projektem wykonawczym, a które mają wpływ na termin 

lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne,     

a co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia. 

6. Wystąpi konieczność zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy,  

wpływające bezpośrednio na możliwość wykonania umowy w terminie 

przewidzianym w § 2 umowy  (m.in.:  zlokalizowanie podczas prac  na terenie 

budowy znalezisk archeologicznych lub saperskich ( niewybuchy)…….. 

8. Wystąpią okoliczności wpływające bezpośrednio na termin realizacji umowy. 

 

Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie 

zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań,            

a w odniesieniu do pkt. 1, 4 ,5 również z uwzględnieniem skutków finansowych. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu      

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać  

będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich 

materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć. 

4.Umowę niniejszą sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, z 

przeznaczeniem  po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

Uwaga! *  

Zapisy § 9*niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy 

z udziałem podwykonawców 

 

 

           

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                    WYKONAWCA : 

      


