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WZÓR UMOWY

zawarta  w  dniu ……………. 2012 r.
pomiędzy Gminą Kawęczyn z siedzibą w Kawęczynie 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowaną 
przez  
Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka
zwaną  dalej  „Zamawiającym”
a ....................................................................................................................................................
...
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym  dalej  „Wykonawcą"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych,  prowadzonego  zgodnie  z  przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zmianami), o  następującej  treści: 

§ 1
1. Zamawiający  powierza, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  i oddania zadanie 

inwestycyjne  pn.  ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  STACJI  UZDATNIANIA 
WODY  W MIEJSCOWOŚCI MARCJANÓW,  GMINA  KAWĘCZYN w  zakresie 
rzeczowym szczegółowo określonym w ofercie  Wykonawcy,  w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  Zamówienia  oraz  w  dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez 
ENVIROTECH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 
Poznań.

§ 2
2. Przedmiot umowy obejmuje do wykonania, w szczególności następujący zakres rzeczowy 

robót budowlanych:
           1. Roboty budowlane

• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne 
• roboty zbrojeniowe, 
• roboty betonowe,
• stolarka okienna i drzwiowa, 
• roboty malarskie
• roboty dekarskie, 
• roboty ociepleniowe i elewacyjne, 
• roboty wykończeniowe, 
• wywóz gruzu 

              2. Roboty instalacyjne i technologia 
2.1 Demontaż instalacji technologii w budynku

• demontaż rurociągów i armatury,
• demontaż urządzeń,

               2.2 Montaż urządzeń i armatury 
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• montaż urządzeń technologicznych,
• montaż wyposażenia i armatury

               2..3 Montaż orurowania i kształtek w budynku
• montaż rurociągów i kształtek  

               2.4 Instalacja wentylacji 
• montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 

              2.5 Instalacje centralnego ogrzewania
• montaż grzejników elektrycznych

              2.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne
• montaż rurociągów 
• montaż wyposażenia i armatury

           3. Sieci przyobiektowe
              3.1 Roboty rozbiórkowe 

• demontaż pomp głębinowych 
• demontaż armatury 

              3.2 Sieć wodociągowa 
• roboty ziemne 
• roboty montażowe rurociągów i armatury 

              3.3 Kanalizacja sanitarna 
• roboty ziemne 
• roboty  montażowe  rurociągów,  neutralizatora,  zbiornika 

bezodpływowego oraz zbiornika wód popłucznych

              3.4 Remont zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej 
• roboty remontowe dwóch zbiorników wyrównawczych naziemnych o 

pojemności 100 m 3 każdy 

           4. Zagospodarowanie terenu
              4.1 Budowa śmietnika

• roboty betonowe, zbrojeniowe, dekarskie i wykończeniowe
              4.2 Tereny utwardzone i zieleń
              4.3 Wyposażenie budynku 

           5. Instalacje elektryczne i AKPiA 
              5.1 Przyłącze energetyczne, zasilanie rozdzielni RG, agregat 60 kVA montaż i 
                    uruchomienie 

• roboty instalacyjne, montażowe i badania instalacji,
• montaż i uruchomienie agregatu

              5.2 Instalacja wnętrzowa 
• roboty instalacyjne i badania instalacji

              5.3 Zalicznikowe linie kablowe nn 0,4 kV oraz sterowanie ( poza budynkiem SUW ) 
• roboty ziemne
• roboty montażowe kabli i badania linii kablowych 

6. Pozostałe roboty
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6.1  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  efekt  technologiczny  jakości  wody 
uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wody do picia.

6.2  Wykonanie  rozruchu  technologicznego  SUW  wraz  z  wykonaniem 
niezbędnych  analiz  wody  pod  względem  bakteriologicznym  i  fizyko-
chemicznym, 

6.3 Uzyskanie decyzji UDT, 
6.4 Przygotowanie  przez  Wykonawcę  niezbędnych  dokumentów,  protokołów 

odbiorów robót dla uzyskania przez Inwestora decyzji na użytkowanie obiektu 
SUW. 

§ 3
1. Termin zakończenia całości robót: do dnia 28.02.2013 r.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 

miesięcy.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (gdy wystąpią);
2)dla wymienionych materiałów urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń  z tytułu gwarancji, także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
wad  przez  Zamawiającego  może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt 
Wykonawcy.  W  tym  przypadku  koszty  usuwania  wad  będą  pokryte  w  pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 4 
1. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy.
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

oraz dokumentację projektową w ilości nie mniejszej niż 1 egzemplarz.
3. Termin  rozpoczęcia  robót  stanowiących  przedmiot  umowy:  do  14  dni  od  terminu 

przekazania Wykonawcy terenu budowy.

§ 5
1. Zamawiający  wyznacza  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w 

osobie: ....................................................................................
2. Zamawiający  wyznacza  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  robót 

branżowych:
1) dla robót instalacyjnych w branży sanitarnej: .............................................................
2) dla robót instalacyjnych w branży elektrycznej:..........................................................
3) dla robót w branży konstrukcyjno-budowlanej:..........................................................

Osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 
ust.  2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 
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przed dokonaniem zmiany.  Zmiana ta winna być dokonana w dzienniku budowy i  nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 6
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..................................................
2. Wykonawca ustanawia kierowników robót:

1) dla robót instalacyjnych w branży sanitarnej: ...........................................................
2) dla robót instalacyjnych w branży elektrycznej: .......................................................
3) dla robót w branży konstrukcyjno-budowlanej: ........................................................

Osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo budowlane.

§ 7
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami 

specjalistycznymi  objętymi  umową przez  osoby posiadające  stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  skierować  do  kierowania  budową  i  do  kierowania 
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o 
których  mowa  w  zdaniu  poprzednim  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej 
umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga 
zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie  wskazanych  osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i 
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust.  2  nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym  skierowaniem  do  kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy  wynikająca  z  braku  kierownictwa  budowy/robót  będzie  traktowana  jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy.

5. Osoby,  o  których  mowa w ust.  2  i  ust.  4  niezwłocznie  dostarczą  Zamawiającemu 
zaświadczenia i oświadczenia o których mowa  w art. 12 ust. 7 i w art. 41 ust. 4 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane.

6. Skierowane bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane  w  ofercie  Wykonawcy  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  umowy  przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy.         

§ 8
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  strzec  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy, a 

także  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa .
2. W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy  w  stanie 

wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  wszelkie  urządzenia 
pomocnicze  i  zbędne  materiały, odpady  oraz  urządzenia  prowizoryczne.

3. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy  i 
przekazać  go  Zamawiającemu  w  terminie  ustalonym jako termin odbioru  robót.
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§ 9
1.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi  zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonawstwem robót,
2)  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca na dwa dni przed terminem przekazania terenu budowy przedłoży do wglądu 
Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 10
1. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  z  materiałów  (nowych),  dostarczonych  przez 

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

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót.

4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte (na koszt Wykonawcy) poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 ze zmianami).         

§ 11
Strony umowy mają prawo do  zmian umowy, w tym do przedłużenia umownego terminu 
wykonania umowy, w  przypadku : 

1) wystąpienia  zdarzeń  obiektywnych  niezależnych  od  Zamawiającego  lub 
Wykonawcy, które zasadniczo istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  których  strony umowy nie 
mogły  przewidzieć,  ani  im  zapobiec  oraz  ich  przezwyciężyć  i  im 
przeciwdziałać;

2) wstrzymania lub zawieszenie robót przez Zamawiającego;
3) z  powodu  siły  wyższej;
4) działań  osób  trzecich  lub  organów  władzy  publicznej,  które  spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
5) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,  powodujących, 

że wykonanie robót lub ich części ze względów technologicznych w tych 
warunkach nie jest możliwe;

6) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót;
7) znalezienia  na  terenie  budowy  przedmiotów  wybuchowych  i 

niebezpiecznych  pochodzenia  wojskowego,  których  termin  usuwania 
będzie miał wpływ na termin realizacji robót;



załącznik nr 8 do SIWZ
znak sprawy:  FZP.ZP.271.12.2012

8) wystąpienia  robót  dodatkowych,  zamiennych,,  robót  nie  ujętych  w 
przedmiarach robót, a występujących w dokumentacji projektowej, których 
wykonanie  będzie  wymagało  dodatkowego  nakładu  czasu  ze  strony 
Wykonawcy;

9) zmian  w  zakresie  kierowniczego  personelu  Wykonawcy  na  osobę  o 
uprawnieniach równoważnych;

10) zmian Podwykonawcy na etapie realizacji robót;
11) zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  inne 

zabezpieczenie równoważne wartościowo;
12) aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  techniczny  lub  zmiany 

obowiązujących przepisów;
13) zaistnienia  okoliczności  powodujących,  że  przedmiot  umowy  nie  może 

zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
14) rezygnacji  przez  Zamawiającego  z   części  zakresu robót  określonego w 

dokumentacji  projektowej  lub  zastosowania  rozwiązań  zamiennych  w 
dokumentacji projektowej - do zmiany wynagrodzenia umownego.

                                               

§ 12
1. Strony ustalają wypłatę  wstępnego wynagrodzenia kosztorysowego po wykonaniu 

50 % przedmiotu niniejszej umowy na kwotę netto ......................... PLN + podatek 
VAT  ..............................  PLN,  co  stanowi  łącznie  kwotę  brutto  ............................ 
PLN (słownie złotych : .....................................).  50 % wykonania robót potwierdzone 
zostanie przez inspektora nadzoru budowlanego.

● Pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po ostatecznym odbiorze całości 
robót.

2.  Wykonawca   oświadcza,   że   zapoznał   się   z   warunkami   realizacji  zamówienia 
publicznego,   dokumentacją   projektową,  STWiORB   oraz   miejscem   wykonania 
zamówienia. Zamówienie  przyjmuje  do  realizacji  bez  zastrzeżeń i wykona zakres prac 
według  przekazanej   dokumentacji   projektowej  i  STWiORB,  zgodnie   z   zasadami 
wiedzy  i  sztuki  budowlanej.

3. Jeżeli  w  toku  realizacji  robót  wystąpi konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  nie 
objętych  dokumentacją  projektową   i  specyfikacją  istotnych  warunków   zamówienia, 
a wynikających z zasad wiedzy technicznej,  których  zakres  nie  przekroczy   50 % 
kwoty  uprzedniego   zamówienia  i  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek 
sytuacji niemożliwej do przewidzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  te 
roboty  na  dodatkowe  zamówienie  Zamawiającego udzielone  w trybie zamówienia z 
wolnej  ręki,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów  i 
parametrów.

4. Wysokość   wynagrodzenia   Wykonawcy  za  wykonane roboty  dodatkowe  ustalana 
zostanie   na  podstawie  przedłożonej  do  akceptacji  Zamawiającego  kalkulacji  ceny  w 
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku kalkulacji 
ceny jednostkowej  tych  robót  z  uwzględnieniem cen czynników produkcji  (robocizny, 
materiałów,  sprzętu  i  transportu,  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku)  nie 
wyższych  od  średnich  cen  robocizny,  materiałów,  sprzętu  i  transportu,  kosztów 
pośrednich,  kosztów zakupu,  zysku publikowanych  w wydawnictwie  „Sekocenbud” w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 
w  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych  (KNR),  a  w  przypadku  robót,  dla  których  nie 
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określono nakładów w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli  cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji  Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z ust. 4, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4 oraz przedstawić 
zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia przed rozpoczęciem robót. Poza 
tym  Wykonawca  sporządzi  protokół  konieczności,  który  wymaga  zatwierdzenia  przez 
Zamawiającego.

7. Wymaga  się  aby  zakres rzeczowy i  wartość  robót  dodatkowych  została  określona 
Protokołem  konieczności, zatwierdzonym  przez  Zamawiającego, który  będzie  stanowił 
podstawę  do  udzielenia    zamówienia dodatkowego.

8. Ponadto  Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej:
- wszystkie materiały oraz urządzenia zastosowane do realizacji niniejszego zadania winny 

odpowiadać  wymogom/wytycznym określonym  w dokumentacji przetargowej; 
- uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  prawidłowość 

wykonanych robót;
- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd,  woda  i  inne media, drogi 

dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu; 
- doprowadzenie  do  stanu  pierwotnego  terenu  przylegającego  do  placu  budowy  tj. 

usunięcie gruzu i zanieczyszczeń  po  prowadzonych  robotach, naprawa szkód wynikłych 
w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań); 

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;
- należyte zabezpieczenie terenu budowy;
- obsługę  geodezyjną  i  6  egz.  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej,  złożonej  do 

formatu A4 + kopia szkicu z wydrukowanymi współrzędnymi;
- koszty  związane z  odbiorami  wykonanych  robót;
- koszty  wykonania  dokumentacji powykonawczej;
- koszt składowania gruzu, śmieci, pni drzew, nadmiaru  ziemi na wysypisku śmieci;
- naprawa  ewentualnych  zniszczeń  nawierzchni  ulic  spowodowanych  transportem 

materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu  i innych  mediów. 
9. Rzeczywista  ilość  wykonanych  robót  zostanie  określona  po  wykonaniu  i  rozliczeniu 

rzeczowym przedmiotu umowy.

§ 13
1. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  przedmioty  odbioru  będzie  się  odbywać 

fakturami VAT  przejściowymi dotyczącymi  robót  wykonanych  w  danym  okresie. 
Podstawą  do  wystawienia faktury VAT  będzie  sporządzony  przez  strony protokół 
wykonania  robót lub  protokół  odbioru  częściowego elementów robót podlegających 
odbiorowi bez    przekazania   do eksploatacji,  podpisany  przez  inspektora   nadzoru 
inwestorskiego  i  kierownika  budowy oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Kawęczyn

2. Do protokołu wykonania robót lub  protokołu odbioru częściowego Wykonawca winien 
załączyć:

a)  obmiar  robót  wykonanych  w danym okresie,  podpisany przez   kierownika   budowy i 
kierownika  robót   w  danej  branży,  sprawdzony  i  podpisany   przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego - jako  wyciąg z księgi  obmiarów w danej  branży wynikający  z kosztorysu 
ofertowego,
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b)  kosztorys z podziałem na branże sporządzony na podstawie obmiaru robót wykonanych w 
danym  okresie  i  sporządzony  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego  w  zakresie  cen 
jednostkowych – sprawdzony i podpisany przez  kierownika budowy, kierownika robót  w 
danej  branży i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Strony umowy postanawiają, że rozliczenie finansowe z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy odbywać się będzie w następujący sposób:

 fakturą  przejściową  po  rzeczowym  wykonaniu  50  %  wartości  umownej 
wynagrodzenia;

 fakturą końcową po zakończeniu całości robót  i  ich  odbiorze, dokonanym na 
podstawie  protokółu  ostatecznego odbioru robót.

4. Zamawiający  opłacał  będzie fakturą VAT  przejściową oraz fakturę VAT końcową 
przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  w  terminie  30  dni  od  daty  ich 
doręczenia.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT końcowej, wystawionej przez 
Wykonawcę  na  kwotę  ustaloną  w  dołączonym  do  faktury  zestawieniu  wartości 
wykonanych  robót,  sporządzonym  narastająco,  pomniejszonej  o  kwotę  poprzednio 
zafakturowaną.  Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi 
być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

6. W  razie  opóźnienia  w  zapłacie  wierzytelności  pieniężnych  strony  zobowiązują 
się  do  zapłaty  ustawowych  odsetek  za  opóźnienie.

7. Za  dzień  zapłaty  uważa  się  datę  obciążenia  rachunku  Zamawiającego  poleceniem 
przelewu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.

8. Za  roboty  niewykonane,  choć  objęte  kosztorysem  ofertowym  wynagrodzenie 
Wykonawcy nie przysługuje.

§ 14
1. Niezależnie  od  obowiązków  wymienionych  w  § 2 umowy Wykonawca  przyjmuje 

na  siebie  następujące  obowiązki  szczegółowe :
1)  zabezpieczy  we  własnym  zakresie  zasilenie  w  wodę i  energię  elektryczną  /na 

własny koszt;
2) wykonywanie czynności określonych w art. 21 i 22 ustawy Prawo budowlane;
3) kontrolę jakości materiałów i robót;
4) realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
5) skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na 

ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  częściowego  i  ostatecznego 
robót;

6) pełnienie  funkcji  koordynacyjnych  w  stosunku  do  robót  realizowanych  przez 
swoich ewentualnych podwykonawców;

7) załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z dowozem materiałów 
budowlanych i wywozem gruzów, śmieci,  złomu stalowego oraz utrzymanie ładu i 
porządku na terenie budowy; 

8) informowanie   Zamawiającego  (inspektora   nadzoru  inwestorskiego)   o  terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót;

10) niezwłocznie informowanie Zamawiającego o przeprowadzonych na terenie budowy 
kontrolach i zaistniałych wypadkach;

11) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
12) prowadzenie książki obmiaru wykonanych robót.
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2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,  będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

1)Niniejsza umowa;
2)Dokumentacja projektowa;
3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
4)Oferta Wykonawcy;
5)Kosztorys ofertowy.

§ 15
1.  Wykonawca   zabezpiecza   należyte   wykonanie   umowy  w   drodze   wniesienia 

zabezpieczenia   w  wysokości   5  %  wartości   wynagrodzenia  umownego,  które 
wniósł  na dzień podpisania umowy w kwocie  ...................... PLN
w formie ………………………………………………………………..…………….

2. Strony  postanawiają,  że:
1) 30%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przeznaczają 

na   zabezpieczenie   roszczeń   z   tytułu  rękojmi  za  wady.  Zamawiający 
zatrzymuje   zabezpieczenie   przez   okres   rękojmi  za  wady   i   zwróci 
Wykonawcy  w  ciągu  15 dni  po  jego  upływie.

2) 70%  wniesionego  zabezpieczenia  służyć  będzie  jako  gwarancja zgodnego  z 
umową  wykonania  robót  i  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w terminie 30 
dni od  daty  zakończenia odbioru  końcowego robót, za którą uznana będzie 
data spisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

§ 16
1. Strony  postanawiają, że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary 
umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących  wypadkach  i  wysokościach :

      1)Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne :
a) za  zwłokę  w  wykonaniu określonego  w  umowie  przedmiotu  umowy w  wysokości 

0,1 %  wynagrodzenia  netto,  o którym mowa w § 13 ust.  1 niniejszej  umowy za, 
każdy  dzień  zwłoki liczony od dnia umownego terminu zakończenia robót.

b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym lub  przy 
odbiorze  pogwarancyjnym  lub  odbiorze  gwarancyjnym  w   wysokości  0,05  % 
wynagrodzenia  netto, o którym mowa w § 13 ust.  1 niniejszej umowy, za  każdy 
dzień  zwłoki  liczony  od  upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za   odstąpienie  od   umowy   z   przyczyn   zależnych   od   Wykonawcy   w 
wysokości  15 %  wynagrodzenia   netto,  o którym mowa w § 13 ust.  1 niniejszej 
umowy.

2)Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne :
a) za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy  i dokumentów, o których mowa w § 4 

ust.  2  niniejszej  umowy,  uniemożliwiającą   rozpoczęcie   robót   z   winy 
Zamawiającego  w  wysokości  0,05 %  wynagrodzenia  netto, o którym mowa w § 13 
ust. 1 niniejszej umowy, za  każdy  dzień  zwłoki.

b) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego,  w 
wysokości  15 %  wynagrodzenia  netto,  o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej 
umowy,  z  wyłączeniem przypadku w którym Zamawiający skorzysta  z umownego 
prawa odstąpienia od umowy na podstawie § 19 ust. 1  niniejszej umowy.
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2.Strony   zastrzegają   sobie   prawo  do   dochodzenia  odszkodowania   uzupełniającego, 
przewyższającego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości   rzeczywiście  poniesionej 
szkody i utraconych korzyści.

§ 17
1. Strony  ustalają  następujący  tryb  odbioru robót:
1) Kierownik  budowy  będzie   zgłaszał   zakończenie  robót  wpisem   w   dzienniku 

budowy i  niezwłocznie  zawiadomi  o  dokonaniu  takiego  wpisu  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  oraz  Zamawiającego;   potwierdzenie   tego   wpisu   lub   brak 
ustosunkowania  się  przez  inspektora  nadzoru inwestorskiego  w  terminie  7  dni  od 
daty  dokonania  wpisu  oznaczać  będzie  zakończenie robót w  dacie  wpisu  do 
dziennika  budowy.

2) Wykonawca  w  terminie  do  14  dni  od  terminu  zakończenia  robót,  zawiadomi 
Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru robót.

3) Zamawiający  wyznacza  termin  i  rozpocznie  odbiór  w  ciągu  10  dni  od  daty 
zawiadomienia  go  na piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając  Wykonawcę o terminie odbioru na piśmie.

4) Zgłaszając gotowość do odbioru, Wykonawca dostarczy wraz z pismem przewodnim 
konieczne dokumenty o których mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy oraz w art. 57 
ustawy Prawo budowlane.  

5) Zakończenie  czynności  odbioru  winno  nastąpić  w  ciągu  10  dni  od  daty  jego 
rozpoczęcia.

6) Jeżeli  odbiór  zostanie  dokonany,  za  datę  odbioru  uznaje  się  dzień  zakończenia 
odbioru.

7) Jeżeli   w   toku   czynności   zostaną   stwierdzone   wady,   to   Zamawiającemu 
przysługują  następujące  uprawnienia :
a) jeżeli   wady  nadają  się  do  usunięcia,   może  odmówić  odbioru  do  czasu 

usunięcia  wad,
b) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to :

 jeżeli   nie   uniemożliwiają   one   użytkowania   przedmiotu   odbioru, 
zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio 
wynagrodzenie,

 jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
Zamawiający   może   odstąpić   od   umowy   lub   żądać   wykonania 
przedmiotu  umowy  po raz  drugi.

8) z  czynności  odbioru  będzie  spisywany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia 
dokonane   w   toku   odbioru,   jak   też   terminy   wyznaczone   na   usunięcie 
stwierdzonych  przy  odbiorze  wad.

2.  Strony  ustalają    następujące  postanowienia   szczegółowe  w  sprawie    procedury 
odbioru :

1) Wykonawca   przygotuje   na   dzień   zgłoszenia  gotowości  do  odbioru 
dokumenty  określone  w ust.  1  pkt  4  oraz   niezbędne   świadectwa  jakości, 
atesty,   aprobaty,  operaty  i   inne   dokumenty   wymagane   do   odbioru 
końcowego.  Dokumenty  te  winny  być  dostarczone  wraz   z  zgłoszeniem 
zakończenia  robót do siedziby Zamawiającego.

2) Wykonawca   zobowiązany   jest   do   zawiadomienia   Zamawiającego 
(inspektora  nadzoru inwestorskiego)  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania 
wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  uprzednio  robót  jako 
wadliwych.
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3) Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru,  jeżeli 
w   czasie   tych   czynności   ujawniono   istnienie   takich   wad,   które 
uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem 
-  aż  do  czasu  usunięcia  tych  wad.

§ 18
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w  niniejszej umowie lub 
nie  przystąpił  do  odbioru  terenu  budowy  w  terminie  określonym  w   niniejszej 
umowie,
2)  Wykonawca  przerwał  ze  swojej  winy,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie, 
realizację przedmiotu umowy i przerwa trwała dłużej niż 15 dni,
3)  Wykonawca  skierował,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od 
powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu części umowy
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją  projektową,  STWiORB,  wskazaniami  Zamawiającego  lub  niniejszą 
umową,
6)  W  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

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

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na  koszt  strony,  z  której  to  winy nastąpiło  odstąpienie  od umowy lub  przerwanie 
robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót nie objętych 
niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn,  za 
które Wykonawca nie odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane  do  dnia  odstąpienia,  w 
terminie określonym w  § 13 ust. 4 niniejszej umowy,
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2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte: materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 
2 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty 
odstąpienia od umowy.      

§ 19
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy, 

wymagają  aneksu  sporządzonego  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej  umowie w przypadku 
wystąpienia zdarzeń obiektywnych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
które  zasadniczo  i  istotnie  będą  utrudniały  wykonywanie  części  lub  całości 
zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy,  a  których  Zamawiający  lub 
Wykonawca nie będą mogli  przewidzieć i którym nie będą mogli  zapobiec ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać.

2. Niedopuszczalna  jest   jednak  pod  rygorem  nieważności   zmiana   postanowień 
zawartej  umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru 
wykonawcy,  chyba  że  przewidziano  dokonanie  takiej   zmiany   w  ogłoszeniu  o 
zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  z  określeniem 
warunków takiej zmiany.

§ 20
1. W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  o  wykonanie  robót  w 

sprawie  zamówienia  publicznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przede  wszystkim 
do  wyczerpania  w pierwszej kolejności drogi  postępowania  reklamacyjnego.

2. Reklamację   wykonuje   się   przez   skierowanie   konkretnego   roszczenia   do 
Zamawiającego.

3. Zamawiający  ma  obowiązek  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego 
przez  Wykonawcę  roszczenia  w  terminie  10  dni  od  daty  jego zgłoszenia.

4. W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  uznania  roszczenia  Wykonawcy,  względnie 
nieudzielania  odpowiedzi  na  zgłoszone roszczenia  w  terminie,  o  którym  mowa  w 
ust.  3  ,  Wykonawca   uprawniony   jest   do   wystąpienia   na   drogę   postępowania 
sądowego.

5. Właściwymi  do  rozpatrywania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy 
są  sądy  powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 21  (w przypadku udziału Podwykonawców przy realizacji umowy)
1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  podwykonawcą  jest 

wymagana  zgoda  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  do  14  dni  od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 
częścią dokumentacji  dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy.

3. Do  zawarcia  umowy  przez  podwykonawcę  umowy  z  dalszym  podwykonawcą  jest 
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.
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5. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 
odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez 
podwykonawcę.

6. Jakakolwiek    przerwa     w     realizacji   przedmiotu  umowy  wynikająca  z braku 
Podwykonawcy  będzie   traktowana   jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od 
Wykonawcy i nie może  stanowić podstawy  do zmiany  terminu zakończenia robót, o 
których mowa w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 22
W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy 
Kodeks  cywilny,  ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  i  inne 
przepisy  szczególne  właściwe  do  przedmiotu  umowy.

§ 23
Umowę   niniejszą   sporządzono   w  pięciu   egzemplarzach.,  trzy   egzemplarze   dla 
Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiający :                                                                                          Wykonawca :    


