
                                                                      

WZÓR UMOWY 

Zamówienie publiczne dokonane w trybie art.4 pkt 8 – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986)
zawarta w Pokoju, w dniu ………….2019 r.
pomiędzy Gminą Pokój z siedzibą w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój,
zwaną  dalej  Zamawiającym,  reprezentowaną  przez  Barbarę  Zając  –  Wójta  Gminy  Pokój  przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marcina Maryjowskiego
a  ……………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.  wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na wymianie posadzki w sali gimnastycznej parkietowej na wykładzinę sportową

Remont obejmuje wykonanie  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie po-
sadzki w sali gimnastycznej parkietowej na wykładzinę sportową  zgodnie z zapytaniem ofer-
towym i załącznikami do niego

1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określa: 

1) Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  zawierające  zbiory
wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości
materiałów,  urządzeń  wymagania  dotyczące  prawidłowości,  wykonania  poszczególnych
robót,

2) Oferta wykonawcy.

2.     Przedmiot umowy Wykonawca wykona  w oparciu o przedmiar i STWiOR oraz zgodnie z
przedłożonym  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym,  zapisami  niniejszej  umowy  i
przepisami  Ustawy  Prawo  Budowlane,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  również  wszystkie  prace  i  obowiązki  wykonawcy  
niewymienione  w  dokumentacji  i  przedmiarze  robót,  a  niezbędne  do  właściwego,  
wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno -budowlane, normy i zasady wiedzy 
budowlanej,  niezbędne  do  wykonania  zadania.  Prace  te  wykonane  zostaną  w  ramach  
wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

4. 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.
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5. Roboty zamienne mogą być  wykonane wyłącznie na podstawie  protokołu  konieczności  
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i w 
następujących okolicznościach:

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.

§ 2
Termin realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od chwili zawarcia przez

strony niniejszej umowy, 
3. Podstawą do przekazania terenu budowy Wykonawcy będzie zawarta umowa oraz dostarczenie

najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  wymaganych
dokumentów:

2)opracowanego szczegółowego harmonogramu rzeczowo –finansowego przedsięwzięcia w formie
papierowej i elektronicznej edytowalnej (np. pliki Excel); zatwierdzony  przez  Zamawiającego,

        3)polisy  ubezpieczeniowej  na  wykonanie  niniejszego  przedmiotu  zamówienia. Kopia  polisy
ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy. 

      Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a)  roboty,  obiekty  budowle,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  związane  
bezpośrednio  z  wykonywaniem robót  –  od  ognia,  zalania,  huraganu  i  innych  zdarzeń  
losowych,
b)  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca jest zobowiązany
do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczeniem okres, co najmniej
od  daty  podpisania  umowy do  czasu  odbioru  końcowego  zadania  lub  innego  dokumentu
ubezpieczenia  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej, co najmniej na wartość umowy w zakresie prowadzonej działalności, związanej z
przedmiotem zamówienia.

4. Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu
budowy przez Zamawiającego – Wykonawcy

5. Protokolarne przekazanie terenu budowy jest  równoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na
budowę.

6. Po  wykonaniu  robót  Wykonawca  zgłosi  pisemnie  Zamawiającemu  zakończenie  robót
i gotowość do ich odbioru.

7. Z czynności odbioru robót strony spiszą protokół
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8. Za  zakończenie  robót  Strony uznają  dzień,  w którym Wykonawca  pisemnie  poinformował
Zamawiającego  o  zakończeniu  przedmiotu,  jeżeli  w  wyniku  powyższego  zawiadomienia
zostanie dokonany bezusterkowy odbiór potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót.
Zgłoszenie o zakończeniu robót jest równoznaczne z gotowością do dokonania odbioru.

9. Za  datę  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  datę  wpisaną  w  protokole
odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz  ofertą  Wykonawcy  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  definicję  określa  art.  632
kodeksu  cywilnego,  w  wysokości:  netto:  ………..  zł,  (słownie  złotych:……….),
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie powiększone o podatek od towarów i usług,
który  doliczony  będzie  przez  Wykonawcę  w wysokości  obowiązującej  w dniu  wystawienia
faktury VAT. Kwota podatku VAT na dzień zawarcia umowy wynosi: …….. złotych (słownie
złotych  :  ………..).  Na  dzień  zawarcia  Umowy  kwota  wynagrodzenia  brutto  wynosi
……….złotych (słownie złotych: ………. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  regulowane  będzie  jedną  fakturą,
zgodnie  z  przedstawionym  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego
harmonogramem prac ze wskazaniem 1 etapu płatność.

3. Faktura muszą być potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione

przez  Wykonawcę  w celu  należytego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  w  tym:  zawiera  ono
również  wszystkie  koszty  związane  z  uzyskaniem  przez  Wykonawcę  przychodu  z  tytułu
wykonania  niniejszego  zamówienia,  jak  również  koszty  usług  nieujętych  w  dokumentacji
projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia  jak  np.  wszelkie  koszty  robót:  przygotowawczych,  porządkowych,
zabezpieczających,  organizacji  i  utrzymania  terenu  budowy,  itp.;  koszty  wykonania
niezbędnych:  prób,  badań,  uzgodnień,  nadzorów,  wpięć,  sprawdzeń,  opinii,  itp.;  wszelkie:
opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i
opłaty  związane  z  odbiorami  wykonanych  robót  i  urządzeń,  wykonaniem  dokumentacji
powykonawczej,  ubezpieczeniem  budowy,  przeprowadzeniem  szkoleń,  napraw  szkód  i
wypłaconych odszkodowań.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu
Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.  Żadne  nieoszacowanie,  pominięcie,  brak  rozpoznania  i  doprecyzowania  rozwiązań
projektowych, które wykonawca przy dołożeniu należytej staranności mógł i powinien dostrzec
nie  mogą  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w  niniejszym
paragrafie. 

6. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z terenem budowy oraz pełną dokumentacją w tym
projektową  stanowiącą  podstawę  wykonania  zamówienia  i  nie  wnosi  żadnych  zastrzeżeń
uznając ją za odpowiadającą do wykonania tego zamówienia dla celu, któremu ma służyć.
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7. Wszelkie prace nieujęte w umowie, a wykonywane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy,
traktowane  będą,  jako  prace  wykonane  samowolnie  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt
(należność za te prace nie zostanie zapłacona). 

8. W przypadku wykonywania robót budowlanych,  konserwatorskich i  odtworzeniowych przez
Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  faktury
dołączyć dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym  Podwykonawcom,  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia.  Poprzez  dowody
potwierdzające  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  Zamawiający  rozumie  np.:  pisemne
oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności wymagalnych z tytułu
dotychczas wykonanych przez nich robót.

9. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  prawidłowo  wystawionej  faktury,  
w ciągu 30 dni, od daty jej dostarczenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego lub dostarczenia
w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania,  jeżeli
wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1)  udzielania  Wykonawcy  odpowiedzi  na  jego  pisemne  zapytanie  w  terminie  5  dni  
roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,
2) współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w  
umowie,
3)  nieodpłatnego  udostępnienia  Wykonawcy  posiadanych  danych,  dokumentacji,  
opracowań  potrzebnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  tym  posiadanej  
dokumentacji i materiałów historycznych pozwalających na odtworzenie zniszczonych  
elementów.
4) umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem umowy, 

 
2. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  i  niezwłocznego  powiadamiania  się  na  piśmie  o

zaistniałych  przeszkodach  w  wypełnianiu  wzajemnych  zobowiązań  w  trakcie  wykonywania
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapewni:
1) pełnienie nadzoru Zamawiającego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 
2) udział przy odbiorach przedmiotu umowy 
3) zapłatę wynagrodzenia za odebrane roboty. 

4. Zamawiający  nie  zabezpiecza  zaplecza  budowy,  miejsca  zwałki  gruzu  i  materiałów  z
demontażu.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy również należy:
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1)  nieprzekazywanie  osobom  trzecim  żadnych  informacji  uzyskanych  w  związku  z  
realizacją przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego 
2)niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy  o  zamówienie  publiczne  przedstawienie  
Zamawiającemu listy pracowników i osób uprawnionych do pobytu na placu budowy 
3)wykonawca zapewni siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie 
przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w 
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach stanowiących podstawę do 
wykonania przedmiotu zamówienia.
4)Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno -techniczne 
stosowane na terenie budowy.
5)Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów; 
wyroby budowlane, o których mowa w niniejszym ustępie muszą odpowiadać, co, do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6)Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów i wyrobów budowlanych dokumenty stwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane) oraz potwierdzające, jakość wbudowanych materiałów i 
wyrobów budowlanych.
7)Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania (na żądanie Zamawiającego), jakości robót wykonywanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
8) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,  
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
9)Wykonawca powinien podczas wykonywania robót oraz usuwania wad:
1)w  pełni  przestrzegać  bezpieczeństwa  wszystkich  osób  upoważnionych  do  
przebywania na terenie budowy,
10)  Wykonawca podejmie  odpowiednie  środki  w celu  zabezpieczenia  obiektów,  dróg i  
ścieżek  prowadzących  na  teren  budowy  przed  zanieczyszczeniem,  zalaniem  
spowodowanymi  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę,  wszelkie  zanieczyszczenia  lub  
awarie zalania Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco. Jeżeli nie będą usuwane na
bieżąco (2 godziny), Zamawiający  (po  uprzedzeniu  Wykonawcy,  telefonicznie  i  
wpisem  do  dziennika  budowy)  zleci  wykonanie  prac  innemu  Wykonawcy,  a  kosztem  
obciąży Wykonawcę robót.
11)Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do terenu budowy oraz 
wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonanie prac związanych z 
realizacją umowy, przedstawicielom Zamawiającego i wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym.
12)Wykonawca i prowadzący prace (kierujący robotami, wykonawca) zobowiązani są do  
przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań)
13)Uporządkowanie terenu objętego pracami budowlanymi przez Wykonawcę 
(przywrócenie do stanu pierwotnego) nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia budowy.
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14)Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody w istniejących obiektach
i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i  
odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy. 
15)Wykonawca oświadcza,  że  posiada  stosowną  polisę  ubezpieczeniową na  wykonanie  

niniejszego przedmiotu zamówienia 
Kopia polis/y ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy.  Ubezpieczeniu podlegają w  
szczególności:

a)  roboty,  obiekty  podlegające   remontowi  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  
związane bezpośrednio  z  wykonywaniem robót  –  od ognia,  zalania,  huraganu i  innych  
zdarzeń losowych,
b)  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  
dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca jest  
zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczeniem 
okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego zadania lub  
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od  
odpowiedzialności cywilnej, co najmniej na wartość umowy w zakresie prowadzonej  
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
17)  W  okresie  trwania  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
18) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a)  skutecznego  informowania  przedstawicieli  Zamawiającego  o  terminie  zakrycia  
robót  ulegających  zakryciu,  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających;  jeżeli  
Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach,  zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu  
poprzedniego,
b)  w  wypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź  urządzeń
 w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
c)przestrzegania  obowiązujących  zasad  ppoż.  i  BHP  obowiązujących  
w  budownictwie  oraz  przepisów  porządkowych  obowiązujących  na  terenie  
Zamawiającego.
19)Wykonawca  wykona  przedmiot  Umowy  z  należytą  starannością  i  w  sposób  
umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie.
20)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. 
21)Jako wytwarzający odpady Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  
prawnych wynikających z następujących ustaw:

           a)ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 650),
           b)ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ),

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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22)Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, 
które wynikają z ustawy Prawo budowlane  oraz  obowiązującego  w  Polsce  prawa  oraz  
pisemnych  zaleceń  Zamawiającego,  mających  na  celu  należyte  wykonanie  przedmiotu  
Umowy.
23)Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za to,  by stosowane na terenie  budowy  
wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w  
Polsce przepisami oraz normami.
24)Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podane  w  
projekcie budowlanym pod warunkiem  zapewnienia  parametrów  nie  gorszych  niż  
określone w zapytaniu  i  uprzedniego  wyrażenia  przez  Zamawiającego  pisemnej  
zgody na taką zmianę.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych  
dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku,gdy  
zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie  zmiany  projektu,  koszty  
przeprojektowania poniesie Wykonawca.
25)Użyte  materiały  muszą  być  w  I  gatunku  jakościowym  i  wymiarowym,  posiadać  
odpowiednie dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  i  zapewniać  prawność  
eksploatacyjną.
26)Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  w  stosunku  do  
dokumentacji projektowej jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, 
roboty budowlane  spełniają  wymaganie  określone  przez  Zamawiającego.  Ciężar  
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 
przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi  
przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem  
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
27)W  sprawach nieuregulowanych w podanych wyżej dokumentach, należy stosować się do
obowiązujących  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa 
budowlanego.  Zmiana  urządzeń,  materiałów  na  równoważne  nie  może  zwiększyć  
kosztów eksploatacji.
28)Wykonawca  przedstawia  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. 
29)Wykonawca zaznajomił się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linii słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić
istniejące instalacje.
30) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne  
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
31)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 podczas 
wykonywania robót.
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32)Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, przełoży kolidujące  
z budową kanalizacji elementy sieci, urządzeń i instalacji na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.
33)Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  i  ponieść  koszty  wszelkich  koniecznych  
zgód  i  zezwoleń  organów  władzy,  instytucji,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  
wymaganych  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji,  zamontowania  
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania  
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień  poczynionych  z  
Zamawiającym.
34)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. 
35)Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania  
i odbioru przedmiotu Umowy, wymagane przez obowiązujące w Polsce normy i  przepisy  
oraz wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót 
36)Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy,  
osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia 
związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca jest  odpowiedzialny  w  pełnym  
37)zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy  za  stan  bezpieczeństwa  na  
terenie budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m. in.:
1)zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na budowie,
2)przestrzeganie  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  
przeciwpożarowych. 
38)Wykonawca  wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  robót  dostarczy  rozliczenie  rzeczowo-
finansowe przedmiotu Umowy i inne dokumenty, które będą wymagane przez  Instytucję  
Zarządzającą w celu prawidłowego rozliczenia projektu.
39)Wykonawca  zobowiązuje  się  do  urządzenia  i  utrzymania  na  własny  koszt  zaplecza  
budowy oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt właściwych  
warunków socjalnych dla pracowników. 
40)Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  uzyskanie  wszelkich  uzgodnień,  dokumentów i  
warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię  
elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki  
odpadami przez cały okres realizacji Umowy oraz do pokrywania kosztów  z  tym  
związanych. 
41)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.
42)Wykonawca  niezwłocznie  pisemnie  powiadomi   Zamawiającego  o  każdym błędzie,  
pominięciu, wadzie lub innej usterce , jaką wykryje podczas  analizowania  
dokumentów dotyczących zadania lub na etapie wykonywania robót. 
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43)Wykonawca  utrzyma  ruch  drogowy  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  
wewnętrznych  i  publicznych  zajmowanych  przez  niego  lub  przecinanych  podczas  
robót  na  budowie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  stałego  dostępu  do  
wszystkich nieruchomości przez cały okres trwania robót na własny koszt. 
44)  Wykonawca  jest  zobowiązany w razie  zaistniałej  konieczności  do  organizowania  i  
prowadzenia  w  uzgodnieniu  i  z  udziałem  Zamawiającego  cyklicznych  narad  
koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń. 
45)Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie. 
46) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót zgodnie z  
warunkami w szczególności:

1) prowadzenie  dokumentacji  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

2) przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego
3) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i

przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie,
4) wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia mienia

związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy,
5) Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  przed  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru

końcowego  następujące  dokumenty  pozwalające  na  ocenę  prawidłowości  wykonania
przedmiotu odbioru:

a) oryginał Dziennika Budowy, o ile jest wymagany przepisami prawnymi
b) oświadczenia Kierownika Budowy wymienione w art.  57 ust.1 pkt.  2a i  2b

Ustawy Prawo Budowlane, o ile jest wymagany przepisami prawnymi
c) dokumentację powykonawczą;
d) protokoły badań i sprawdzeń;
e) atesty,  certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiałów,  
instrukcje obsługi 

47)Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem 
oraz sprzętem.
48)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy  
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
Wykopaliska

1.Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe starożytności oraz inne
przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  archeologicznym,  wykryte  lub  znalezione  na  placu
budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa.
2.Wykonawca robót  budowlanych obowiązany jest  poczynić niezbędne kroki,  aby zabezpieczyć
przedmioty wyszczególnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego pracowników i
inne osoby, oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy organ państwowy oraz Zamawiającego
o dokonanych odkryciach oraz wykonać ich polecenia odnośnie właściwego zabezpieczenia.
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3.Jeżeli w wyniku poleceń, o których mowa powyżej, Wykonawca poniesie koszty oraz wystąpi
opóźnienie w wykonaniu robót, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustalą:
1)przedłużenie terminu wykonania robót;
2) wysokość kwoty, o jaką należy zwiększyć cenę umowną

§ 7
Kierowanie i nadzór nad robotą budowlaną

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

2. Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczony do kierowania robotami:
1) ………...- Kierownik robót

3. Wykonawca  z  własnej  inicjatywy  proponuje  zmianę  osób  wyszczególnionych  w  ust.  2
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych
2) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od

Wykonawcy. 
4. Zamawiający  może  także  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  2

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego. 

5. Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmiana  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  2  winna  być
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy
Zamawiający wyznacza: Joannę Ptaszek 

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi  za wady,  zwane dalej  „zabezpieczeniem”, stanowiące  10 % wynagrodzenia  umownego
brutto określonego w § 3 ust.1 umowy tj. …………...zł słownie: ………………….. złotych 00/100.
2.W/w kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie  pieniądzu  ustalonego
zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu
zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.
3.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek
Wykonawcy.
4.  Zamawiający  ma  prawo  bez  uzyskiwania  dodatkowej  akceptacji  Wykonawcy,  kwotę
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek
powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie
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robot, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których  Wykonawca  nie  usunie  w  terminie
określonym  przez  Zamawiającego  w  pisemnym  zawiadomieniu.  O  wysokości  kwoty
zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §15 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu  ustalonego  w
umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w  dniu  jego  podpisania,
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikający z aneksu do umowy.

§ 9
Końcowy odbiór robót

1. Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu Umowy określony w § 1 przeprowadzony
zostanie wg zasad określonych w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszej umowie.

2. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający nie późnij niż 7 dni roboczych
od  daty  pisemnego  zawiadomienia  go  przez  Wykonawcę  o  gotowości  do  tego  odbioru  w
siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru końcowego.
4. Na  3  dni  przed  odbiorem  końcowym  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu  dokumenty  określone  w  Wymaganiach  Ogólnych  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a w szczególności: 
1) oryginał dziennika budowy, o ile wynika potrzeba z przepisów prawnych,
2) oświadczenie  kierownika  budowy  związane  z  zakończeniem  budowy  

i  uporządkowaniem  terenu  lub  przywróceniem  do  stanu  pierwotnego,  o  ile  wynika
potrzeba z przepisów pranych,

3) 2 komplety dokumentacji powykonawczej Wykonawcy,
4) 2  komplety  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  obiektów i  sieci  zewnętrznych

zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jeśli dotyczy
5) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,
6) deklaracje zgodności lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiały i wyroby,

urządzenia
7) badania wskaźników zagęszczenia gruntu, jeżeli są wymagane.
8) Inne dokumenty wymienione w par. 5 umowy.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do
odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót,  stwierdzonych  wad  lub  nie  wywiązania  się  z
obowiązków,  o których mowa w niniejszej  Umowie,  Zamawiający  może odmówić odbioru,
wyznaczając  pisemnie  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usuniecie  usterek  lub  wad  i
zakończenia robót, wówczas ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiający  może  żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub według swego
wyboru od umowy odstąpić w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i żądać odszkodowania. 
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7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w
toku  odbioru.  Odbiór  końcowy  jest  dokonany  po  złożeniu  stosownego  oświadczenia  przez
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w
w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych we wcześniejszym odbiorze.

8. W ciągu 30 dni przed upływem terminu  rękojmi Zamawiający zwoła komisję odbioru, w skład
której  wejdzie  przedstawiciel  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  celem  dokonania  oceny
wykonanych  robót  i  ewentualnego  stwierdzenia  wad  zaistniałych  w  okresie  rękojmi.
Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję.  Na 30 dni przed
upływem  ustalonego  w  umowie  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwoła  komisję  odbioru
pogwarancyjnego, w skład której wejdzie  przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy celem
dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie
gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję.

§ 10
Rozliczenie

1. Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za  wykonane  roboty  nastąpi  na  podstawie  jednej  faktury,
wystawionych na podstawie zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru robót.

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Fakturę należy wystawiać na: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8; 46-034 Pokój, nr NIP: 752-13-
59-322.

4. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura  wystawiona  bezpodstawnie  lub  nieprawidłowo  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  bez

żadnych konsekwencji prawno – finansowych wobec Zamawiającego.
6. Płatność Wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy nastąpi na podstawie 1 faktury VAT

wystawionych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz
postanowieniami  Umowy,  w  oparciu  o  zatwierdzony  harmonogram  rzeczowo-  finansowy
zadania.  Wykonawca  dostarczy  fakturę  wystawioną  w  sposób  opisany  powyżej  na  adres
Zamawiającego wskazany w Umowie. 

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

8. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT . 

§ 11
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień

zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi

w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
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3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy (w tym
nie  wykonanie  zamówienia,  nienależyte  wykonanie  zamówienia,  zwłoka  w  wykonaniu
zadania) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

4) W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  5000,00  zł  za  każde
zdarzenie,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5000, 00 zł
za każde zdarzenie,

6) w przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000, 00 zł za każde zdarzenie,

7) w przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w
wysokości 5000, 00 zł za każde zdarzenie,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy i z innych przyczyn niż określonych w §
13,  za  wyjątkiem  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  145  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury VAT wystawionej

przez Wykonawcę dla Zamawiającego na okoliczność wykonanych robót.
5. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania

środków na sfinansowanie robót, otrzymania dotacji, lub wsparcia finansowego w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych.  

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy,
2) nieuzasadnionego i nieuzgodnionego z Zamawiającym zaprzestania realizowania przez

Wykonawcę przedmiotu Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 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.

3) gdy bieżące kontrole postępu robót wykażą, że Wykonawca nie posiada dostatecznego
potencjału technicznego jak również ludzkiego gwarantującego wykonanie przedmiotu
umowy w terminie umownym, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić właściwych
warunków  bezpieczeństwa  przy  wykonywania  przedmiotu  Umowy  dla  swoich
pracowników jak również osób trzecich,  lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z
wiedzą  i  sztuką  budowlaną,  bądź  gdy  wykonawca  nie  realizuje  zaleceń,  poleceń
wydanych przez Inspektor nadzoru,

4) gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest
prawdopodobne  żeby  prace  zakończyć  w  terminie,  Zamawiający  może  od  umowy
odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót,

5) gdy Wykonawca  wykonuje  roboty  w sposób wadliwy,  niezgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  lub  warunkami  umowy,  Zamawiający  wzywa  do  zmiany  sposobu
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wykonywania  prac,  wyznaczając  w  tym celu  odpowiedni  termin.  Jeżeli  po  upływie
wyznaczonego  terminu  Wykonawca  nie  poprawi  wadliwie  wykonanych  robót  i  nie
zmieni  sposobu  ich  wykonywania,  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  z  winy
Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  dnia
wystąpienia  którejkolwiek  z  przesłanek  wymienionych  w  ust.  1  będących  podstawa  do
odstąpienia. 

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. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 , skutek nastąpi w
trybie  natychmiastowym z  chwilą  gdy oświadczenie  o  odstąpieniu  dotrze  do  drugiej  strony
umowy  okres.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  natychmiastowego  przerwania  robót  i  ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od
umowy do:
1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w zakresie niezbędnym oraz obustronnie uzgodnionym

przez Strony,
3) sporządzenia  przy  udziale przedstawicieli  Zamawiającego  rozliczenia  finansowego

wykonanych robót,
4) sporządzenia  wykazu  materiałów,  znajdujących  się  na  Placu  budowy  w  związku  z

realizacją Przedmiotu Umowy,
5) sporządzenia rozliczenia Umowy,
6) uporządkowania terenu budowy i  przekazania go protokolarnie Zamawiającemu wraz z

kompletem dokumentacji dot. Inwestycji, zgromadzonej w toku realizacji Umowy, będącej
w posiadaniu Wykonawcy.

5. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 4, czynności
tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę. 

6. W  przypadku  częściowego  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do
wynagrodzenia  odpowiadającego  wartości  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Harmonogramem
rzeczowo-finansowym - do dnia tego odstąpienia. Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia tej faktury, stanowić będzie
dokumentacja określona w ust. 4 pkt 1-6. 

7. Odstąpienie częściowe od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad i
usterek  części  Przedmiotu  umowy wykonanej  do  dnia  odstąpienia,  ani  Gwarancji  jakości  i
rękojmi w zakresie zrealizowanych Robót oraz obowiązku zapłaty wszelkich opłat, kosztów, kar
umownych i odszkodowań, których może żądać Zamawiający na podstawie umowy.

§13

Gwarancja i rękojmia 
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1. Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbudowane materiały zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi
trwania gwarancji, tj. 72 miesięcy, licząc od daty jego odbioru.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz wbudowane materiały na
okres 72 miesięcy, licząc od daty jego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad
fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie.

3. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji  Zamawiający obowiązany jest za-
wiadomić  Wykonawcę  na piśmie. Wiążącą  Wykonawcę  formą zawiadomienia o wadzie jest
również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu lub
poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie.

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady – z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 4 – dokonane w
tym względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego - przedstawione Wykonawcy w jednej z
form przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie – są dla Wykonawcy wiążące.

6. Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia, zaś w przypad-
ku określonym w ust. 5 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach Zamawiającego w
przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady. Jako datę zawiadomienia przyjmuje się datę
przekazania Wykonawcy informacji w formie telefonicznej, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której
pismo zostało Wykonawcy doręczone bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z
jego treścią.

7. Wykonawca  zobowiązany jest  do zawiadomienia  Zamawiającego  o usunięciu wad oraz do
zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym za-
kresie robót - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach.

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji w uzgod-

nionym przez strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez Zamawiającego –
zgodnie z ust. 5 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia stwierdzonych wad innemu
podmiotowi – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14
Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie 
w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy Prawo zamówień publicznych pod
rygorem  nieważności  takiej  zmiany.  Dopuszczalna  jest  zmiana  postanowień  zawartej  
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy,  w  
przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w § 2.Wszystkie  
zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 
do umowy w przypadkach:
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1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana
jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie  zmiany
wysokości stawki podatku VAT); 
2) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)w  związku  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej,  a  
wynikających  z  konieczności  dostosowania  zakresu  zadania  do  wytycznych  
programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
b)w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub innych czynników uniemożliwiających  realizację  robót  w  
wyznaczonym terminie, 
c)w związku z skomplikowanym procesem technologicznym przygotowania  i  
uruchomienia urządzeń lub sprzętu, 
d)w związku z koniecznością prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem  
uzupełniającym,
e)w skutek działania siły wyższej,
f)w związku z nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez  
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, 
g)w związku z wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn  
niezawinionych przez Wykonawcę, 
h)w związku z opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w 
myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 
i)w związku z innymi okolicznościami powstałymi nie z winy Wykonawcy, 

    3) będących  wynikiem  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  których  
uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści  
wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację  
umowy,

4) dotyczących zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-
prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

5) zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy wynikającej ze zmiany stawki 
podatku VAT.

6)      zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten może ulec zmianie na okres nie 
     dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku:

a)wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie  
mogły  one  przewidzieć  w  chwili  zawierania  umowy,  skutkujących  możliwością  
niedotrzymania terminów zakończenia robót,
b)wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy,  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  prawidłowe  i  terminowe  wykonanie  
przedmiotu umowy;
c)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,
d)wystąpienia  opóźnienia  w dokonaniu określonych czynności  lub ich zaniechanie  
przez  właściwe  organy  administracji  państwowej,  które  nie  są  następstwem  
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e)gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  

16



                                                                      

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,
f)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich  wykonywania  przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
g)konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót  lub  wstrzymania  prac  budowlanych  przez  właściwy  organ  z  przyczyn  
niezawinionych przez Wykonawcę,
h)wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  
występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle  
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy.;

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie,
które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu
stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15
Cesja

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

§16

1.Zamawiający wyraża zgodę, aby część zamówienia została wykonana przez Podwykonawców
pod  warunkiem,  że  posiadają  oni  stosowne  uprawnienia  i  kwalifikacje  do  ich  wykonania.
Wykonawca jest uprawniony do wykonania części przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jeżeli
nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania
oraz pod warunkiem, że dana część zamówienia, która dotyczy podwykonawstwa, została przez
Wykonawcę  wskazana  w  ofercie  Wykonawcy  złożonej  do  postępowania  przetargowego.  Jeżeli
powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi
w  trakcie  realizacji,  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  oświadczenia,  o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
2.Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem umowy.
Przedłożony projekt umowy powinien zawierać w szczególności:
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1) zakres prac;
2) terminy ich wykonania;
3) wysokość wynagrodzenia;
4) termin  uregulowania  wynagrodzenia,  który  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia

doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej,  lecz  nie  później  niż  dzień
poprzedzający  dzień  złożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  za
wykonany przedmiot zamówienia.

3.    Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w
przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;
4.   Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  
wskazanym  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  uważa  się  za  akceptację  projektu  
umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  przedłoży  
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiający,  w terminie  7  dni,  zgłasza  w formie  pisemnej  sprzeciw do  umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w przypadkach,  o  których
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Nie  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku,  o którym mowa w ust.  7 niniejszego paragrafu,  jeżeli  termin zapłaty
wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  30  dni,  Zamawiający  poinformuje  o  tym wykonawcę  i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Zapisy ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
11. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót,  dostaw  lub  usług  

Podwykonawcy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym zakresie
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  

terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z terminem
wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowiązek dotyczy również  

Podwykonawcy  w  przypadku  powierzenia  robót,  dostaw  lub  usług  dalszemu  
Podwykonawcy.

12.  Przed  złożeniem  Zamawiającemu  każdej  faktury  Wykonawca  zobowiązany  jest    
zapłacić  wszelkie  zobowiązania  (w  tym  wynagrodzenia)  przysługujące  
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Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  z  tytułu  wykonanych  robót  
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług w ramach niniejszej inwestycji.

13. Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia,  Wykonawca  wraz  z  każdą  
fakturą  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  potwierdzenia  zapłaty im

przysługujących  z  tytułu  wykonanych  robót  budowlanych  lub  zrealizowanych  dostaw  i
usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego.
14. Do  każdego  oświadczenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  o  których
mowa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu,  poświadczone  za
zgodność z oryginałem, dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z tymi Podwykonawcami
w szczególności: protokoły odbioru robót, faktury VAT wystawione przez
Podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).
14.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  

przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  
zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu

umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  

zgłoszenie  w formie  pisemnej  uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty  
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.

15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.  17 niniejszego paragrafu,  w
terminie 7 dni, Zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego,  co do wysokości  należnej  zapłaty  lub podmiotu,  któremu
płatność się należy, albo,

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

19.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu  
Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  14  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczność
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dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto
w sprawie zamówienia publicznego może stanowićpodstawę  do  odstąpienia  przez
Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.Postanowienia  powyższe  nie  naruszają  praw  i  obowiązków  Zamawiającego,  

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze
zm.). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 6471 KC oraz  art.
143a^143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.
22. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  

za  wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  
prawa.  Wykonawca odpowiada za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców jak  za  
własne.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  
powierzonych prac Podwykonawcy.

23.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  wynikająca  z  braku  Podwykonawcy  będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić
podstawę naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub  

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji,
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących
podwykonawstwa,  określonych  umową,  nie  dają  rękojmi  należytego  wykonania
powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji.
25. Wykonawca  zapewnia  udział  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  podczas
odbioru części przedmiotu zamówienia, które ten wykonał.
26. Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  Podwykonawcy,  o  ile  taka  potrzeba  zaistnieje  w
trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Do  zmienionego  Podwykonawcy  stosuje  się
zasady określone w tym paragrafie.
27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
28. Zamawiający,  na  wniosek  Wykonawcy,  dopuszcza  zmianę  Podwykonawcy  lub
rezygnacje z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy  o
jego rezygnacji  z udziału w realizacji  przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
29.Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane  lub
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o  których
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na  temat  nowych Podwykonawców,  którym w późniejszym okresie  zamierza  powierzyć
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realizację robót budowlanych lub usług.

§17
Sposób doręczania pism

Strony  oświadczają,  że  wszelkie  zawiadomienia,  wezwania,  korespondencja  w  zakresie
funkcjonowania niniejszej umowy, dla swojej skuteczności sporządzane będą w języku polskim i
wysyłane pocztą lub faksem na następujące adresy:

Dla Zamawiającego:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój,
tel.: 77/4693-080, fax: 77-4693085 w.22
Dla Wykonawcy
…………………….…..
tel; +48 ………………..
fax +48  ……………….

1. Doręczenie  jest  skuteczne,  jeżeli  zostało  dokonane  listem  poleconym  na  adres,  numery
wskazane powyżej. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zmianach adresów, numerów. 
3. Dokonanie zmiany ww. adresów i brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę

do  wysłania  korespondencji  listem  poleconym  na  adresy  podane  w  ust.1  ze  skutkiem
doręczenia.  Skutek  doręczenia  będzie  miał  również  zwrot  wysłanej  poleconej  przesyłki
pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 18
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 nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy
Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
2) polisa ubezpieczeniowa
3) gwarancja należytego wykonania robót,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) Oferta Wykonawcy z załącznikami,
6) karta gwarancyjna
7) Karty katalogowe produktów

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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Z A M A W I A J Ą C Y        WYKONAWCA   
                                                                                                      ..........................................................
......…………………….............

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

…………………………………

Załącznik do umowy 
……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA
Sporządzona w dniu ………….2019
1. Zamawiający Gmina Pokój
2. Wykonawca  ……………..
3. Umowa (nr, z dnia) Nr SG. .................................
4. Przedmiot umowy:  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzki w

sali gimnastycznej parkietowej na wykładzinę sportową
5. Charakterystyka  techniczna  przedmiotu  umowy,  zwanego  dalej  przedmiotem  gwarancji:

………………………...

Przedmiot  gwarancji  obejmuje  łącznie  wszystkie  roboty  budowlane  oraz  urządzenia  
i instalacje wykonane i zainstalowane w ramach wyżej wymienionej umowy.
6. Data odbioru końcowego:  dzień ………..... miesiąc ….………….… rok ………….. .
7. Warunki gwarancji jakości:
1) Wykonawca  oświadcza,  że  objęty  niniejszą  kartą  gwarancyjną  przedmiot  gwarancji  został

wykonany zgodnie  z  umową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru robót,  zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

2) Okres  gwarancji  na wykonane roboty  i  zamontowane materiały i  urządzenia oraz  instalacje
wynosi 5 lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

3) W  okresie  gwarancji  Wykonawca  obowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usuwania  wad
ujawnionych po odbiorze końcowym.

4) O wystąpieniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę/Gwaranta na piśmie (fax, e-mail),
równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim terminie.

5) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli  wada  uniemożliwia  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  użytkowanie  przedmiotu

gwarancji  –  niezwłocznie,  tj.  w  ciągu  24  godzin  od  momentu  otrzymania  zgłoszenia
(zawiadomienia),

b) w pozostałych przypadkach – w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron umowy.
7) W przypadku  nieterminowego  usunięcia  wad  Wykonawca/Gwarant  zapłaci  Zamawiającemu

karę umowną, przewidzianą w §12 umowy.

22



                                                                      

8) W  przypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  na  usunięcie  wad,  wyznaczonego  w
zawiadomieniu  do  Wykonawcy,  Zamawiający  zleci  usunięcie  wad  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy/Gwaranta innemu podmiotowi.

9) Termin obowiązywania niniejszej gwarancji  przedłuża się o czas od zgłoszenia wady do jej
usunięcia.

10) Każdorazowa wymiana lub naprawa elementów będących przedmiotem umowy, powoduje, że
termin  gwarancji  w odniesieniu  do  tych  elementów biegnie  na nowo od dnia  odbioru  tych
elementów.

11) W celu umożliwienia kwalifikacji  zgłoszonych wad,  przyczyny ich powstania  oraz sposobu
usunięcia,  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przechowywania  otrzymanej  w  dniu  odbioru
końcowego dokumentacji  powykonawczej  i  protokołu  przekazania  przedmiotu  gwarancji  do
użytkowania.

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad.

13) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu gwarancji.

14) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego 

15) Karta  Gwarancyjna ważna jest  tylko wraz z  umową na wykonanie przedmiotu zamówienia,
podpisaną przez strony umowy. 

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

17) Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po
jednej dla każdej ze stron.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości                              Przyjmujący gwarancję jakości
Przedstawiciel Wykonawcy:                                             Przedstawiciel Zamawiającego

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