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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                POIS.01.01.00-00-045/08/12/2014 

 

 

UMOWA Nr … 

 

zawarta w dniu .............. 2014 roku, w Lędzinach, pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. adres: ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny,  

zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000147512, zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
towarów i usług NIP: 646-032-64-33, REGON: 276403072, kapitał zakładowy: 24.453.600,00 PLN, reprezentowanym 
przez: 
 
1. Piotr BUCHTA      - Prezes Zarządu 
 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, a: 

………………………….............................................................................................................................., zarejestrowanym(ą) 
w ........................................................................................................................ pod numerem ................................, 
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: ......................; REGON: ……..................; kapitał zakładowy: 
..........................; kapitał wpłacony: ........................;  
 
reprezentowanym(ą) przez: 
1. ............................................................................................................................................................... 
2. .............................................................................................................................................................. 
zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ” 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 Euro, prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z protokołem z dnia ..................................., zawarta została umowa  
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla 

osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” (Kontrakt W3.1;W3.2.). 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, zgodnie ze stanowiącymi jej integralną część: 

1) Przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
3) Wymaganiami i wytycznymi SIWZ, 

 

§ 2 

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy do: 15.12.2014r. od daty zawarcia umowy, a dla poszczególnych etapów:  
 

§ 3 

Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie przyjęte  
w ofercie, tj. nieprzekraczające kwoty: 
Brutto: ............................ zł 

(słownie zł: .............................................................................................................) 
W tym należny podatek VAT w wysokości ..... % tj. w kwocie ...................... zł 
(słownie zł: .............................................................................................................) 
Netto: ............................. zł 

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

§ 4 

Ustala się następujący sposób rozliczenia i zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy:  
1) Podstawą do wystawienia częściowej faktury będzie protokół odbioru robót, zatwierdzony przez Zamawiającego wraz  

z potwierdzeniem procentowym zaawansowania robót przez Inspektora Nadzoru. 
2) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie fakturami częściowymi, których 

łączna wartość nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy. 
3) Wynagrodzenie rozliczone zostanie fakturą końcową na podstawie: 

a) zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego,  
b) protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, którego integralną część stanowi protokół odbioru robót 

potwierdzony przez Kierownika Budowy lub Wykonawcę, 
c) geodezyjnego pomiaru powykonawczego, potwierdzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Bieruniu, dostarczonego do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni przed datą 
płatności faktury końcowej. 

4) Faktura końcowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż w dacie zakończenia czynności odbioru końcowego 
wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót. 

5) Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury, płatne będą w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
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6) W przypadku zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT, strony dopuszczają możliwość zmiany cen(y) 
brutto. 

7) Wykonawca wkalkulował w cenę oferty wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz warunkami niniejszej umowy. 

8) Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub 
pominięcia przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań 
umownych lub konieczności wprowadzania rozwiązań zamiennych.  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, materiałów  
i armatury, zgodnie z przekazaną przez zamawiającego dokumentacją projektową. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego (osób uprawnionych do jego reprezentacji) wykonywać jakichkolwiek 
robót zamiennych lub dodatkowych. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy 
czym, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty 
budowlane winien zgłosić pisemne zastrzeżenia do takiego projektu jeśli nie spełnia on następujących wymagań: 

-  szczegółowy zakres zleconych Podwykonawcy robót lub usług zgodny z przedmiotem zamówienia, 
- wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, określona zgodnie z Umową, 
- sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodny z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – jeżeli 

występuje, 
- termin zapłaty faktury nie dłuższy niż 30 dni. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w podanym w zdaniu pierwszym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej, umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający,  
w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wymogów wskazanych w ust. 3 zd.1. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości niniejszej umowy, Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9. 

10. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz umów  
z dalszymi Podwykonawcami. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników tak, jakoby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

12. Ustala się, że: 

a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia 
prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. 

b) Zmiana Podwykonawcy obejmująca zawarcie umowy z innym Podwykonawcą, w trakcie realizacji umowy może 
nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w § 6. 

 

§ 7 

1. 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 w zakresie wyłącznie określonym przez 
Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 
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4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

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. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Warunkiem wystawienia/podpisania Protokołu danego odbioru częściowego przez Wykonawcę oraz jego 
podpisania przez Zamawiającego jest w szczególności przedłożenie Zamawiającemu: 
a) Oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty 

należne na dzień wystawienia Rozliczenia, 
b) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę i Podwykonawcę 

wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia rozliczenia, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

c) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca lub Podwykonawca jest  
w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot, oraz 

d) dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy zostali 
powiadomieni o tych uprawnieniach w zakresie złożenia oświadczeń opisanych w pkt b) i z nich nie skorzystali. 

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 punkt a i b, Zamawiający zatrzyma  
z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zgodnie z oświadczeniem jak wyżej do czasu otrzymania potwierdzenia lub dokona płatności bezpośrednio 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy po zastosowaniu procedury opisanej § 7. 

3. Zapłata, której podstawą jest Protokół końcowy odbioru robót będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez 
Wykonawcę braku zobowiązań względem wszystkich Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

4. Wykonawca wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru końcowego dla całości robót lub 
ostatniej części, dostarczy Zamawiającemu dowody, że wszystkie, wymagalne, niewymagalne oraz kwoty 
zatrzymane, kaucje i inne należności Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców objęte odpowiedzialnością 
Zamawiającego na podstawie art. 647 [1] § 5. Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych na 
dzień złożenia wniosku, są uregulowane. Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wtedy Zamawiający 
wystąpi do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o brakujące potwierdzenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców lub określenie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonania 
robót. Wykonawca zostanie przez  Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych 
należności w stosunku do Podwykonawców i dalszym Podwykonawcom, a w przypadku braku potwierdzenia przez 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowania w całości zobowiązań Wykonawcy  
i Podwykonawcy w terminie 14 dni, Zamawiający dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom po zastosowaniu procedury opisanej w § 8 lub zastosuje inne określone w § 8 rozwiązania 
zabezpieczające środki dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

5. Wykonawca powiadomi Inżyniera w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia prac przez każdego 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na terenie budowy. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 
oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych Robót przez 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę oraz wysokości i terminie wymagalności nieuregulowanych 
zobowiązań. 

6. Wykonawca, podpisując umowę z Podwykonawcą powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń,  
w zakresie odpowiednim dla Podwykonawcy, wymagań i procedur niniejszej umowy. 

7. Ustalenia powyższych zapisów niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców  
z kolejnymi Podwykonawcami. 

 

§ 9 

1 Niezależnie od kar umownych przewidzianych w § 18 za wskazane tam naruszenia, w przypadku niedopełnienia 
wymogów wskazanych w § 6 – 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
(a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 500 PLN (pięćset) za każdy dzień opóźnienia; 
(b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane – w wysokości 5.000,00PLN (pięć tysięcy), za każdy przypadek;   
(c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych – w wysokości 5.000,00PLN (pięć tysięcy), za każdy przypadek;  
(d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo – w wysokości 

5.000,00PLN (pięć tysięcy), za każdy przypadek; 
(e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo –  

w wysokości 5.000,00PLN (pięć tysięcy), za każdy przypadek;  
(f) za brak żądanej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  

w wysokości 5.000,00PLN (pięć tysięcy), za każdy przypadek;  
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2 Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

3 Każda z Kar umownych wymienionych w pkt (a) do (f) jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4 Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć 
Wykonawcy lub gwarancji należytego wykonania umowy. 

 
 

§ 10 

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji i zobowiązań. 
 

§ 11 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa, opracowanie planu BIOZ oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy. 

2. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z jego uprawnieniami 
zawodowymi, obowiązującym w Polsce prawem i postanowieniami nin. umowy. 

 

§ 12 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: .................................................................  – w ramach zakresu 
czynności a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie – Prawo budowlane (j. t. Dz. U.  
z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................................................................, nr uprawnień: 
........................ w specjalności .............................................................. – w ramach zakresu czynności,  
a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 
1409 z późn. zm.). 

 

§ 13 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót oraz utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez 
cały okres realizacji przedmiotu nin. umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(j. t. Dz. U. z 2013r. 1409 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu budowy do stanu 
pierwotnego – z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz przekazać go 
Zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór końcowy. 

 

§ 14 

Roboty zostaną wstrzymane w przypadku stwierdzenia, że są one realizowane niezgodnie z przepisami BHP lub sztuką 
budowlaną. 

 

§ 15 

1. Ustala się, iż okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy (bez wyłączeń) od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót; okres 
rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem gwarancji i wynosi 12 miesięcy. 

2. Pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem okresu gwarancji, strony dokonają przeglądu gwarancyjnego 
przedmiotu umowy; w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia, w przypadku ujawnienia się wady 
fizycznej / awarii wykonanej sieci wodociągowej:  
1) Przystąpienie do usunięcia tej wady / awarii w terminie nie dłuższym niż 8 godzin, liczonym od momentu 

doręczenia informacji o ujawnieniu wady fizycznej / awarii, 
2) Usuniecie tej wady w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od momentu doręczenia informacji od 

Zamawiającego o ujawnieniu wady / awarii. 
3. Za skuteczne doręczenie Wykonawcy informacji od Zamawiającego o ujawnieniu się wady fizycznej / awarii, 

Zamawiający uznawał będzie wysyłanie zawiadomienia drogą faksową lub pocztą elektroniczną, na nr: 
…………………………… / adres e-mail: ……………………… . 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną 
od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej; jeżeli Wykonawca wymieni część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo 
dla części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady rzeczy objętej gwarancją, zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

 

§ 16 

1. Wszystkie roboty będą odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach, Normach Branżowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz będą prowadzone zgodnie z ustawą 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i armatura będą fabrycznie nowe oraz będą odpowiadać, co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy – 
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego oraz wymaganiom i wytycznym SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) przed zastosowaniem armatury 
oraz każdorazowej partii materiałów budowlanych, właściwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: stosowne atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności WE, świadectwa zgodności i dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie, deklaracje zgodności na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed 1.05.2004r. certyfikaty lub 
atesty na znak bezpieczeństwa), wymagane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
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(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i stwierdzające, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 
138 poz. 935 z późn. zm.); w przypadku dokumentu obcojęzycznego Wykonawca załączy jego tłumaczenie  
na język polski. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania. 
 

§ 17 

Ustala się następujące zasady odbioru robót budowlano – montażowych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru Zamawiającemu roboty zanikające lub ulegające zakryciu przez wpis 

do dziennika budowy, a Zamawiający ma obowiązek zajęcia stanowiska w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania 
wpisu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego,  
a ponadto zobowiązany jest dokonać wpisu do dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 
dziennika budowy. 

3) Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest załączyć: 
a) kosztorys powykonawczy, 
b) dziennik budowy oraz pozostałe dokumenty określone w SIWZ, niniejszej umowie oraz przepisach prawa. 

4) Zamawiający pisemnie wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego; rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

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

o nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

o uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy. 
6) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też zakres i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości do odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych; postanowienia pkt. 2 do 6 nin. paragrafu umowy stosuje się 
odpowiednio. 

§ 18 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 

nin. umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2, 
b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) opóźnienie w usunięciu wady / awarii w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 niniejszej 
umowy, za każde kolejne rozpoczęte odpowiednio: 8 godzin lub 24 godziny opóźnienia, liczone od terminu 
określonego w § 15 pkt. 2.1. lub 2.2. niniejszej umowy, 

d) opóźnienie za nieterminowe wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 15 pkt. 2 niniejszej umowy –  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia,    

c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 3 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za: 
a) opóźnienie w rozpoczęciu czynności odbiorowych – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 nin. umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 17 pkt. 4 umowy,  
b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 nin. umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 20. 
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym a ponadto, jeżeli: 
1) Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń zamawiającego wykonuje roboty niezgodnie  

z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
3) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dłuższy niż 5 dni. 
4) Rozpoczęła się likwidacja wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.  
5) Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje armatury i materiałów zgodnie z przekazaną przez zamawiającego 

dokumentacją projektową. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym a w szczególności, jeżeli 

Zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzić 
szczegółowy protokół robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. 

 

§ 20 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
za prace faktycznie wykonane. 

§ 21 

1. Koszty związane z niezbędnymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediów wraz  
z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem wody w celu: przeprowadzenia próby szczelności, 
płukania i dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej, potwierdzonej ilościowo przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 22 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny oferty brutto,  
tj. w kwocie ……………….. zł, nie później niż w dniu podpisania umowy, w formie ……………… 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Wykonawca pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości  
30 % wartości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez pomniejszania jego 

wysokości.  
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego warunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.        

 

§ 23 

1. Wszystkie spory czy roszczenia między stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane 
bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – Kodeksu 
cywilnego. 

§ 25 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie  
w formie pisemnego aneksu. 

 

§ 26 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden egzemplarz 
dla wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 


