
                                                                                          

 

 



                                                                                          

 



                                                                                          

 

 



                                                                                          

 
 
 



                                                                                          
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

OFERTA 

Przedmiot zamówienia Remont dróg gruntowych na terenie działania Bazy nr 1 w 
Sikorzu 

Zamawiający Powiat Płocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 

Wykonawca  

Cena ofertowa (brutto) za całość zadania 
w zł: 

 
Kwota netto za 1 Mg wbudowanej mieszanki: ............... zł 
 
400 Mg x …… zł/Mg = …………………….. zł netto 
 
+ podatek VAT 23%: …………………zł 
 
Kwota brutto: …………………………… zł 
Słownie: …………………………………………………………
…………… 
 
……………………………………………………………………… 
 

Pozostałe kryteria oceny ofert ---------------------------- 
Podatek VAT  
Termin realizacji Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku 

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy 
na podstawie odpowiednich dokumentów. 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy 
……………………………………………………………………… 

tel. ………………………………………………………… 

 
1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Remont dróg 
gruntowych na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 
3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, 
2 Wykaz osób, 

3 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 

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

Data pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela 

                           Wykonawcy 

 
 

 



 
Załącznik nr 1 

 
 
 
 

WYKAZ 
NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

Oświadczam, że na czas realizacji zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg 
gruntowych na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu” będziemy dysponować następującymi 
w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi: 

 

Wyszczególnienie 
Ilość jednostek  

wymagana przez 
Zamawiającego 

Ilość 
jednostek 
oferowana 

przez 
Wykonawcę 

Podstawa dysponowania 
narzędziami wyposażeniem 

zakładu i urządzeniami 
technicznymi 1) 

Równiarka samojezdna 1 …………… Zasoby własne/zasoby innych 
podmiotów* 

Samochód ciężarowy  1 ……………. Zasoby własne/zasoby innych 
podmiotów* 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 
1) W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wraz z pisemnym 
zobowiązaniem o którym mowa powyżej należy przedstawić dokument potwierdzający, iż osoba 
podpisująca zobowiązanie jest upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej prowadzonej działalności 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 



 

Załącznik nr 2 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 

Oświadczam, że na czas realizacji zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg 
gruntowych na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu” będziemy dysponować osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
 

Lp 
Imię i nazwisko 

oraz Nr 
uprawnień  

Planowana 
funkcja przy 

realizacji 
zadania 

Opis wykonywanych 
robót 

Nazwa 
zleceniodawcy 

Liczba 
przepracowanych 

godzin 1) 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobami 2) 

1  
Operator 
równiarki 

    

2  
Kierowca 

samochodu 
ciężarowego 

  

- 

 

 
 

1) Operator równiarki musi posiadać co najmniej 200 godz. doświadczenia zawodowego przy 
robotach o charakterze porównywalnym do robót objętych zamówieniem. 

 

2)   W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. Wraz z pisemnym zobowiązaniem o którym mowa powyżej należy przedstawić 
dokument potwierdzający, iż osoba podpisująca zobowiązanie jest upoważniona do 
reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej prowadzonej działalności. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………..………………………………………… 

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela) 
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ZDP.T.294/9/2019 

 
 

Wzór umowy 

U M O W A  Nr 291 / …. / 201.. 

zawarta w Płocku w dniu …….. 201 roku pomiędzy: 

Powiatem Płockim - Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. 
Bielskiej 57a, NIP 774-32-27-414, REGON 611016034, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez pełnomocnych przedstawicieli: 

 
1. Pan Marcin Błaszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku 
 
a   

…….…………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………….. z 

siedzibą ……………………., wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP ………………… i uprawnioną 

do wystawiania faktur VAT,  

 

zwaną dalej „Wykonawcą”  

została zawarta, w oparciu o przepisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku, umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej   

polegającej na realizacji zadania pn. „Remont dróg gruntowych na terenie działania 
Bazy nr 1 w Sikorzu” 

2. Nadzór nad realizacją robót sprawować będzie Kierownik Bazy nr 1 w Sikorzu – Pan Paweł 
Klekowicki tel. 24 261 28 70; 503 091 371.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część 
umowy: 

a) oferta Wykonawcy z załącznikami, 
b) Zaproszenie do składania ofert. 

 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku. 
2. Szczegółowe terminy czas i lokalizację realizacji poszczególnych robót wskażą 

każdorazowo Kierownicy Baz lub osoby przez nich upoważnione. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 w terminie określonym w §2 

Strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą przedstawioną przez 
Wykonawcę, w wysokości: 
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za 1 Mg wbudowanej mieszanki ................................................ zł (netto) 
(słownie : .................................................................................................................. ) 
 
Łącznie za: 
400 Mg x .................................. zł/Mg = .............................................. zł (netto) 
(słownie : .................................................................................................................. ) 
Plus podatek ….. %VAT : .................................................................... zł 
(słownie : .................................................................................................................. ) 
Co łącznie stanowi kwotę brutto: ....................................................... zł 
(słownie: ................................................................................................................... ) 
 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za faktycznie wykonane roboty wynikające 

z ilości wykonanych robót i cen jednostkowych zgodnie z ofertą. 
3. Ceny jednostkowe bez względu na stopień inflacji nie podlegają zmianie. 
4. W zależności od posiadanych środków, Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu 

ilościowego zamówienia. Na tę okoliczność zostanie sporządzony stosowny aneks do 
niniejszej umowy. 

5. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia zastosowanie będzie miała cena 
jednostkowa określona w pkt. 1. 

§ 4 
Umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, 
Wykonawca może:  

a)  powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie 
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom;  

b)  wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;  
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;  
d) zrezygnować z podwykonawstwa.  

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) 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, 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, którzy zawarli:  
 zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane lub  
 przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi,  
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od 



                                                                                          

Strona 3 z 8 
 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy.  

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

7. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w pkt. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 11, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, 
czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni. 
Obowiązkowi temu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% wartości umowy, nie większej jednak niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §9 
pkt. 1.  

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

16. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

§ 5 
Wypłata wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur częściowych 

wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie najpóźniej 
do 5 dnia następnego miesiąca. 

2. Podstawą rozliczenia będzie załączone do wystawionej przez Wykonawcę faktury 
zestawienie faktycznie wykonanych robót potwierdzone przez Kierownika bazy lub 
upoważnionego pracownika. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą VAT oświadczenia 
Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
(Dalszym podwykonawcom). Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo dotyczących robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

5. 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 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. Wynagrodzenie 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. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 5. w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6., 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. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.  

9. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN).  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu niniejszej umowy, w tym m. in.: 
 koniecznych zaświadczeń, 
 dzierżaw terenu,  
 ubezpieczeń budowy, 
 nadzorów specjalistycznych, 
 organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
 zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi, 

11. Ryzyko co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca. 

12. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przez 
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 
dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.  
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13. Strony ustalają, że zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, 
której faktura dotyczy. 

15. Zamawiający ma prawo potrącania swoich należności z faktury Wykonawcy. 
16. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy 

podlega automatycznej waloryzacji do kwoty podatku VAT wynikającej ze stawki tego 
podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Powyższa zmiana 
wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Wprowadzenie Wykonawcy na poszczególne prace. 
2. Odbiór robót określonych w §1 po ich zakończeniu w terminie do 3 dni od daty ich 

zgłoszenia. 
3. Dokonanie zapłaty za prawidłowo wykonane roboty. 

 
 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonywania robót maksymalnie w ciągu 24 

godzin od powiadomienia przez Kierownika Bazy o potrzebie wykonania robót, również w 
dni ustawowo wolne od pracy. 

2. O potrzebie wykonania robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie na numer 
telefonu wskazany w ofercie. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego, 
Kierownik Bazy powiadomi osobiście Wykonawcę w miejscu zamieszkania lub 
wykonywania działalności. Nie przystąpienie do wykonania  zadania w określonym 
terminie, pomimo takiego powiadomienia, upoważnia Zamawiającego do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z niniejszą umową, z należytą 
starannością, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wskazaniami 
Kierowników Baz, przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi w 
Rzeczpospolitej Polskiej normami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz z innymi 
aktami prawnymi obowiązującymi w RP. 

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcia terenu 
budowy do czasu oddania Zamawiającemu na zasadach przewidzianych w  ustawie 
Prawo budowlane, a w szczególności jest zobowiązany do: 

a) koordynowania jako Wykonawca wszystkich robót objętych niniejszą umową, 
b) właściwego oznakowania robót, 
c) zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego 

w rejonie prowadzonych robót objętych umową i utrzymania oznakowania w 
należytym stanie, 

d) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów pożarowych na terenie budowy i 
zaplecza socjalnego, 

e) przestrzegania przepisów oraz nadzór nad higieną i bezpieczeństwem pracy na 
terenie  budowy i zaplecza socjalnego, 

f) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami, 
5. Wykonawca oświadcza i za oświadczenie to bierze pełną odpowiedzialność, że wszyscy 

pracownicy wykonujący przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadają: 
a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe, 
b) aktualne badania lekarskie, 
c) są przeszkoleni w zakresie BHP i przepisów pożarowych, 
d) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

6. Wykonawca pokryje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody w trakcie 
trwania umowy oraz organizowaniem budowy i ochroną mienia. 

7. Wykonawca terminowo usunie usterki oraz wady powstałe i stwierdzone podczas kontroli, 
odbiorów. 
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8. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót. 

9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych robót 
i będzie stosował się do wszelkich poleceń i instrukcji dotyczących przedmiotu umowy, 
zgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób przy pomocy których 
posługuje się przy wykonaniu umowy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w 
infrastrukturze zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest 
do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

11. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji postanowień wskazanych w pkt 10 
Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty 
z należnego wynagrodzenia. 

§ 8 
Koordynacja i odbiór robót 
1. Jako osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

wyznacza się: ……………………………………………………….. tel. ……………. . 
2. Odbiór robót dokonywany będzie przez Kierownika Bazy lub upoważnionego pracownika 

wraz z Wykonawcą w osobie wskazanej w pkt 1. 
3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. W razie nie przybycia 

Wykonawcy na wyznaczony termin odbioru robót, Zamawiający dokona stwierdzenia 
odbioru robót lub jego braku samodzielnie odnotowując ten fakt w jednostronnym 
protokole. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie 
czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest 
terminem wznowienia czynności komisji odbioru ostatecznego zamówienia. Wyznaczenie 
terminu na usunięcie wad nie powoduje zaprzestania naliczenia kar umownych. 

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

 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

 jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub ponownie żądać jej wykonania. 

6. Strony zgodnie ustalają, iż brak przystąpienia wykonawcy do usunięcia wad bądź 
przystąpienia do realizacji umowy w terminie 14 dni od dodatkowego pisemnego 
wezwania Wykonawcy, upoważnia Zamawiającego do wykonawstwa zastępczego 
którego koszty ostatecznie ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  
 
 

§ 9 
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu reakcji określonego 
w §7 pkt 1 wysokości 20% stawki brutto za godzinę pracy  

b) 1 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, 

c) 10 % wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

d) 1 % wartości umowy z tytułu zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

e) 1 % wartości umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

f) 1 % wartości umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
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oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
g) 1 % wartości umowy z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy z zastrzeżeniem § 10. 
3. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki 

w wysokości ustawowej. 
4. Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego 
wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej kary umowne. W przypadku, 
gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca  bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy 

na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w terminie 7 dni od dodatkowego wezwania,  

e) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 
niż Wykonawca, 

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Zaproszeniem do 
składania ofert lub niniejszą umową powodując ich wadliwość, i pomimo pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 
odpowiedni termin do ich usunięcia nie dokonuje ich naprawy, 

g) Wykonawca nie realizuje prac gwarantujących ich wykonanie w ustalonych 
terminach. 

h) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 10% 
wartości umowy, 

i) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

j) W razie konieczności:  
 wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub  
 konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy  
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o 
Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. W wypadku rozwiązania umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

2. w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, brak przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym terminie upoważnia 
Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego protokołu z przeglądu ze skutkami 
dla obu stron. 

3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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4. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 
zabezpieczające, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 
7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

6. Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
4. W odstąpienia od umowy mają zastosowanie postanowienia: 

a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

b) Zamawiający zobowiązany jest do odebrania bezusterkowo wykonanych robót. 

§ 11 
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 
2. Strony nie mogą przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody pozostałych Stron, wyrażonej na piśmie, z zastrzeżeniem 
przepisów szczególnych. 

§ 12 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane. 
 

§ 14 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy zamawiający jest zobowiązany 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego na piśmie.  
3. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia, 
niedotrzymanie tego terminu uważa się za uznanie reklamacji.  

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 


