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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA (WZÓR)                     

zawarta w dniu ……………………….. r. w Bukownie pomiędzy: 

Gminą Bukowno Urząd Miejski w Bukownie - ul. Kolejowa  16; 32-332 Bukowno, NIP 637-19-98-065 

reprezentowaną  przez: 

………………………………………………………………………………………..,  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 a   

………………………………………………………………………………………………. NIP ………………………, REGON …………………….,  

w imieniu której działają: ……………………………………………  zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia którym jest wykonanie 

usług polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni, założeniu trawników, montażu elementów małej 

architektury wraz z utwardzeniem miejsc dla wózków inwalidzkich przy ławkach, wymianie elementów 

placu zabaw, tj. prac obejmujących przebudowę i modernizację zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w 

otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie w obszarze rewitalizacji pomiędzy ulicami Zwycięstwa, 

Wyzwolenia, Wojska Polskiego i Nową. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt  nasadzeń, ściółkowania i zestawienie roślin, 

wykaz wyposażenia placu zabaw, które wraz z ofertą przetargową Wykonawcy stanowią załącznik do 

niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z 

najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

4. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja zieleni i 

infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 

średnich i małych. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
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1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: ……………………. netto. (słownie: ……………………………………………….). 

Podatek VAT w wysokości ……. % tj:  ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..….). 

Wynagrodzenie łączne brutto: ………………….. zł. (słownie: ………………………………………………….………………….). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych etapów, (zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy) jednak nie częściej niż raz w 

miesiącu o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.,  do wysokości 90%. Pozostałe 10% będzie płatne po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

3. Podstawą do wypłacenia faktur częściowych będą protokoły odbioru robót poszczególnych etapów, 

określonych w harmonogramie robót stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy: 

…………………………………………… w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5.  Wykonawca będzie wystawiał faktury na : Gmina Bukowno Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-

332 Bukowno,  NIP 637-19-98-065. 

6.  Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

7.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych; 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których w ust. 7. 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z planem finansowym Dział 900 Rozdział 90004 § 6059 i § 6057 

Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 

10. 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. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, 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. 

12.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
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Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo 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. 

§ 3 

Terminy  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 29.11.2019 r.  

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem  

końcowym. 

3. Wykonawca protokolarnie przejmie od Zamawiającego teren budowy w terminie do pięciu dni licząc od 

dnia podpisania umowy. 

4. Za termin rozpoczęcia robót przyjmuje się datę przejęcia terenu budowy. 

5. O zakończeniu robót każdego etapu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego celem spisania protokołu 

odbioru robót. 

6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowy podpisany przez obie strony umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… 

miesięcy od dnia odbioru końcowego i zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny w dniu zgłoszenia zakończenia robót. 

2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie 
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w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 

………. miesięcy od daty odbioru końcowego. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie  

z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3. Do obowiązków Wykonawcy między innymi należy: 

a) wykonanie nasadzeń zieleni w postaci roślin wskazanych według nazw gatunkowych, ilości oraz 

miejsc ich lokalizacji zgodnie z projektem nasadzeń, ściółkowania i zestawieniem roślin , drzewa do 

posadzenia min. 2 m wysokości, 14-16cm obwód pnia, krzewy i byliny dwuletnie, 

b) założenie trawników na pow. 38 923m2,  

c) w miejscach nasadzeń ułożenie obrzeży ekobord, wykonania podłoża  pod rośliny z włókniny, 

wysypania korą drzewną, 

d) montaż 25 szt. ławek parkowych z podłokietnikiem i oparciem (parametry minimum: dł. 180cm, 

deskowanie o gr. 4 i szer. 8cm, wysokość 71cm, szer. siedziska 42cm, szerokość całej ławki 57cm, 

drewno liściaste, lakierowane), proponowane miejsca posadowienia w zał. nr 3 do SIWZ, 

e) wykonanie utwardzenia podłoża pod ławkami z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, 

układanej na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, kruszywo 

łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, utwardzenia winny być wykonane w taki sposób, aby 

osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim znajdowała się w jednej linii z ławkami,  

f) wymiana elementów placu zabaw wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną, Wykonawca 

powinien dobrać parametry nawierzchni odpowiednio/optymalnie do wysokości swobodnego 

upadku dla poszczególnych urządzeń montowanych na placu zabaw, wykaz elementów do montażu 

wg. załącznika nr 4 do SIWZ 

g) uzyskanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego montażu 

elementów małej architektury, 

h) uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, a jeśli takie będzie 

zalecenie organów odpowiedzialnych za wydanie decyzji - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, 

i) staranne zabezpieczenie placu budowy ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo budynków 
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mieszkalnych,  

j) w przypadku korzystania z energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej oferent (wykonawca) 

zabuduje podliczniki na własny koszt lub zawrze odrębną umowę na dostawę tych mediów, 

k) utylizację wszelkich zbędnych materiałów pokrywa wykonawca robót, 

l) wykonawca po wykonaniu wszystkich robót doprowadzi zarówno teren budowy jak i drogi dojazdowe 

do stanu pierwotnego, 

m) teren robót ze względu na lokalizację należy szczególnie starannie ogrodzić (po uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru), 

n) wszystkie demontowane elementy małej architektury wykonawca przekaże Zamawiającemu, 

o) wykonania tabliczek z jaskrawymi elementami i podstawowymi informacjami o poszczególnych 

gatunkach roślin, 

p) oznakowanie ławek naklejkami w jaskrawych barwach, oraz umieszczenie obok ławek informacji o 

przygotowanym terenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

q) oznakowanie placu zabaw przez elementy piktograficzne, jaskrawe barwy oraz opis poszczególnych 

urządzeń dla osób niedowidzących. 

r) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, 

s) zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót; 

t) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

u) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017  r.  poz.  1332 z późn.zm.), oraz okazanie 

na każde żądanie Zamawiającego   lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 

z polską normą lub aprobatą   techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

v) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji; 

w) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2018 r. poz.992 z późn.zm.), 

x) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 

mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na  terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań  prowadzonych na terenie robót 

i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu  umowy; 

y) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków   pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym  także 

ruchem pojazdów; 

z) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie   i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  Prawa 
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budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów  niezbędnych przy 

odbiorze; 

b) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p.poż  i BHP. 

6. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo –finansowym.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję harmonogramu wraz z ofertą. 

8. Po wyborze oferty Wykonawcy zobowiązany jest on uzyskać akceptację harmonogramu rzeczowo-

finansowanego zadnia do dnia podpisania umowy.  

9. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust.6 w ciągu  

2 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie go zatwierdzi. Brak uwag 

Zamawiającego do harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 

harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie 

nieprawidłowości w terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia mu harmonogramu i przedłoży 

harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo-

finansowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę. Nie 

przedłożenie uaktualnionego harmonogramu we wskazanym terminie stanowi podstawę do odstąpienia 

od umowy.  

12. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uzasadnienia przedłożonego 

Zamawiającemu na piśmie i jego zatwierdzenia. 

13. Zatwierdzenie harmonogramu lub jego zmiany będzie się odbywało przez pisemne poinformowanie 

Wykonawcy.  

§ 6 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców:  …………………………………… 

2. Przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wykona: …………………………………………… 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót 

realizowanych przez podwykonawcę. 

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, 

aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane lub umowy 

o świadczenie usług lub dostaw, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia w terminie 3 dni dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 może zgłosić 

zastrzeżenie lub sprzeciw do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. 

10. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są tożsame usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł. 

14. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę.  

16. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego robót przedstawi Zamawiającemu dowód 

rozliczenia z podwykonawcą tj. kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę i kserokopię dowodu 

zapłaty. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzonego przez 

podwykonawcę, Zamawiający dokona najpierw rozliczenia z podwykonawcą  potrącając kwotę należną 

podwykonawcy z faktury końcowej Wykonawcy za przedmiot umowy. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny 

podanej w  § 2  tj.……………………….. zł (słownie:  ………………………………………………..) 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy będzie obejmowało również okres rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Pozostałe 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po upływie okresu 

rękojmi. 

§ 8 

Nadzór nad prowadzonymi robotami 

1. Obowiązki nadzorującego ze strony Wykonawcy pełnić będzie:  ……………………………………..  

2. Obowiązki nadzorujacego ze strony Zamawiającego pełnić  będzie:  ………………………………..  
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§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w razie odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości 10% 

wynagrodzenia łącznego brutto, określonego w § 2 umowy, 

2) za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia łącznego 

brutto,  określonego w § 2 umowy, 

3) za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,5%  wynagrodzenia łącznego brutto, określonego w § 2 umowy. 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy z podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia 

zapłaty, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego brutto, 

o której mowa w § 2 umowy, 

5) w przypadku opóźnienia w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,3% wynagrodzenia łącznego brutto, o której 

mowa w § 2 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w  wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, określonego w § 2 umowy, 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 

ogólnych.  

§ 10 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy. 

2.  Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów,  

o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego. 

4.   Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,  instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,   

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  

z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 

dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu  umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 

odstąpienie od  umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego. 

4) Wykonawca nie przedłoży harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie określonym w § 5 

ust. 11 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od  umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie  1 miesiąca 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu  odbioru, 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie  będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od  umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli  odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy  udziale 
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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, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od  Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty  wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może  od umowy odstąpić, 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.  

 

§ 12 

Zmiana warunków umowy 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przesłanek wskazanych w niniejszej umowie. 

2. Treść niniejszej umowy dotycząca terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w 

przypadku: 

1) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 

2) nieuzyskania wymaganych zgód, pozwoleń, decyzji z powodów niezależnych od Wykonawcy, 

3) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmian obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 2 umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany wysokości podatku VAT. 

4. Zmiany postanowień zawartej umowy można dokonać jeśli: 

1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z pełną starannością , nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2) Wykonawcę, którem Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

c) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 4. 

d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia kreślonej pierwotnie w umowie. 

5. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia  ogólny  charakter  umowy,  w stosunku  do  charakteru  umowy  lub  umowy  ramowej 

w pierwotnym brzmieniu, 
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2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w 

sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub 

umowy ramowej, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 14 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

§ 15 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.  

§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 Zamawiający                                                         Wykonawca 

 

…………………………………   ……………………………. 


