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        Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

WZÓR         

 

UMOWA Nr WIG. ............................ 

zawarta w dniu ...............................roku w Orzyszu  

pomiędzy: GMINĄ ORZYSZ, zwanym dalej "Zamawiaj ącym " i reprezentowanym przez: 

Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego , przy kontrasyg nacie Skarbnika Gminy Krystyny 

Harło Ŝyńskiej a  Firmą/Panem .................................................................... prowadzącym 

działalność gospodarczą pn: ........................................................................................................., 

NIP ....................................., REGON ................................  zwanym dalej "Wykonawc ą" , 

została zawarta umowa następującej treści. 

 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 468/2014/PN/DZP 

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) oraz następstwem 

dokonanego przez Zamawiającego w dniu ……... wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.  

 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na remoncie i przebudowie budynków nr 1 i 2  ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na 

potrzeby ŚDS w ORZYSZU zgodnie z projektem budowlanym stanowi ącym integraln ą 

część umowy. 

 
 
 

2.  Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy 

określa szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty 

wynagrodzenia naleŜne Wykonawcy za wykonane roboty. 

 

§ 2. 

Obowi ązki Zamawiaj ącego  

 Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
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1)protokolarnie przekazanie frontu robót, 

2)przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 

3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 2 umowy. 

4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 

w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

 

§ 3  

Obowi ązki Wykonawcy  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

1)przyjęcie frontu robót, 

2)zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na 

rzecz Zamawiającego kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót po 

odczytaniu liczników zuŜycia wody i energii zgodnie z obowiązującą stawką w zł na dzień 

rozliczenia inwestycji. 

3)utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

4)przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

ppoŜ. w trakcie wykonywania robót . 

5)prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeŜeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót.  

6)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót,  

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 

prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji 

robót budowlanych oraz zaleceniami inspektora nadzoru; 

8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu 

umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego 

materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego; 

9) współpraca z słuŜbami Zamawiającego, 

10) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość 

wykonanych robót, 

11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 
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przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem 

dokonania wpisów i potwierdzeń, 

13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 

14) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,  

15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia kaŜdego etapu robót przedstawicielowi 

Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, 

16) pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego oraz dostarczenia 

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy,   

17) przerwanie robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed 

ich zniszczeniem; 

18) zgłoszenie w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich   

odbiorów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

19) bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach i brakach 

w opisie przedmiotu zamówienia, 

20) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót,  

21) niezwłoczne wykonanie robót nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych ze względu 

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

22) usunięcie oraz unieszkodliwienia odpadów znajdujących się terenie budowy. 

2. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy na 

własny koszt. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone własnym działaniem osobom 

trzecim  na terenie robót i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za 

własne działania lub zaniechania. 

 

§ 4. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie …………, które zostaną wykonane przy udziale 

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
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określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłoŜenia zamawiającemu projektu tej 

umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne 

zastrzeŜenia do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadku, gdy: 

a) nie spełniają one wymagań określonych w SIWZ; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuŜszy niŜ 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; 

c) umowa zawiera zapisy uzaleŜniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty naleŜności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.  
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5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 

uwaŜa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłoŜonej  umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 4 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uwaŜa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% 

wartości umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające 

niniejszemu obowiązkowi.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ 

określony w ust. 4 lit. b, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

naleŜnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, naleŜy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości naleŜnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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który zawarł przedłoŜoną 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. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umoŜliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający moŜe: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty 

albo 

b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się naleŜy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 
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20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 5. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia 

10.11.2015r. 

1) rozpoczęcie ustala się od dnia podpisania umowy 

2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 10.11.2015r. 

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.  

3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym.  

 

§ 6. 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające 

zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót 

ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) 

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności przekazanie: 

1) dziennika budowy,  

2) dokumentacji powykonawczej, 

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 

4) protokołów badań, 

5) gwarancji, 

6) instrukcji obsługi, 

7) aprobat technicznych, 

8) atestów i certyfikatów jakości, 

9) deklaracji zgodności z PN, 
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10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 

przedmiotu umowy, jeŜeli miały miejsce, 

11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy 

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni,  

a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do 

odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru kaŜdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 

oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin 

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej 

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z 

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający moŜe odmówić odbioru, w 

takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7. JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione  

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złoŜeniu 

stosownego oświadczenia przez zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po 

potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

9. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 

powiadomienia o tym fakcie przez wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z 

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan 

przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor 

nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 

niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i 

Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy. 
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§ 7. 

Wynagrodzenie i sposób rozlicze ń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej  kwocie .......................... zł  netto , plus naleŜny podatek VAT w 

wysokości ..........................................zł . Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 

.....................zł, słownie: ................................................................ zł 

2. Zapłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 

numer konta ………………………………………………………………….. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 

a)  faktury za całkowicie zakończone roboty budowlane ustalone zgodnie z harmonogramem 

organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktury następuje na podstawie 

podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w 

terminie 21  dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane 

roboty. 

b)  faktury za dostawę rozmieszczenie i montaŜ wyposaŜenia, dostarczonego zgodnie  

z wykazem i opisem technicznym wyposaŜenia wg projektu budowlanego. Wystawienie 

faktury następuje na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego, a zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za dostarczone i rozmieszczone i zamontowane  wyposaŜenie  

w budynkach nr 1 i nr 2.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłoŜenia  

w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, 

których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na 

rzecz tych podwykonawców lub innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się datę uznania na rachunku 

podwykonawcy.  

 

§ 8. 

Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie  

w wysokości 8% ceny ofertowej, w formie ......... i w wysokości: ............... zł 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w formie pienięŜnej zostanie 

wniesione na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy.  
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3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

4. Zmiany formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy mogą być dokonywane  

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na dwie części:  

a) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,  

b) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i gwarancji .  

6.Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi: 

70% wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, 30% 

wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niŜ w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

§ 9. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zast ępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy.  

2. Termin gwarancji ustala si ę na ......... miesi ęcy na zainstalowane urz ądzenia techniczne, 

................. miesi ęcy na wykonane roboty budowlane  . Gwarancja rozpoczyna swój bieg 

od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w 

umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeŜeli wykonany przedmiot umowy nie 

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w 

stanie niezupełnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający moŜe: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

b) dokonać odbioru i Ŝądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi 
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Zamawiający moŜe: 

a) Ŝądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) Ŝądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej.  

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i 

treści określonej w załączniku nr 4 do umowy. 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 

7 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu. 

11. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na 

adres poczty e-mail…………………………………… lub telefonicznie …………………………… 

12. NiezaleŜnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

13. Wykonawca zapewnia, Ŝe zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały są wolne 

od wad fizycznych i prawnych.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokolarnie.  

15. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez 

Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Roboty dodatkowe 

1. JeŜeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub 

jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 

wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej 

Umowy. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez 

zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a 

których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień 

Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych 
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samych stawek kalkulacyjnych. 

 

§ 11. 

Odst ąpienie od umowy 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania 

części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: 

a. naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeŜeli naruszenie to nie zostało 

usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu, 

b. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni  

c. gdy Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania 

czynności o których mowa w § 5; 

w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach.  

 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za rozwiązanie umowy na wniosek Wykonawcy - karę umowną  w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – karę umowną   

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – karę umową w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust 1, za kaŜdy dzień 

opóźnienia; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy – karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 

ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia. 

e) w przypadku braku zapłaty naleŜnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
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f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 7 ust. 1 

g) w przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

h) w przypadku nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 

kaŜdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłoŜenia umowy 

Zamawiającemu; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za kaŜdy dzień 

zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 4 ust. 10  

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 

niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo Ŝądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej.  

3. Zamawiający jest uprawiony do  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktury przedłoŜonej do 

rozliczenia przez Wykonawcę. 

5. Zmawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 

wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 

zastępczego usunięcia wady. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 
 

§ 13. 

Siła wy Ŝsza 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyŜszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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2. Strona, która zamierza Ŝądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyŜszej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  

i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyŜszej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 14. 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uwaŜa się za skutecznie doręczone (z zastrzeŜeniami 

w niej zawartymi), jeŜeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę 

odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego 

doręczenia pod następujący adres: 

 

Zamawiający: 

Gmina Orzysz 

Ul. GiŜycka 15, 12-250 Orzysz 

Wykonawca: 

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

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

KaŜda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŜdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 

dokonane na ostatnio wskazany adres będą uwaŜane za skuteczne. 

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

1. Ofertę przetargową, 

2. Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w formie .................................................. 

7. Strony deklarują, iŜ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
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wykonania umowy,  podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. JeŜeli rokowania, o  których mowa powyŜej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego  wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

8. Przedstawicielami Stron są: 

a) Zamawiającego: 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego: ....................................................................... 

-Przedstawiciel ogólny: Naczelnik Wydziału INWESTYCJI, GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

b) Wykonawcy: 

- Kierownik budowy: ................................................................................................ 

9. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 


