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ZP.272.5.2019 
UMOWA  - PROJEKT 

 
zawarta w dniu ……………………  roku  
w Ciechanowie pomiędzy Gminą Ciechanów,  
zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez : 
Wójta Gminy -  Marka Kiwita  
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………………………, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………….. 
 
Umowa niniejsza została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) w 
wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą   Zamawiający zleca,                    a Wykonawca  
zobowiązuje się do wykonania zadania pn.  Wykonanie otworu studziennego ( 
zastępczego) nr 2A oraz likwidację otworu studziennego nr2 na terenie 
gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Sokołowek. 

2. Termin rozpoczęcia robót: 5 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Termin zakończenia robót: 15 wrzesień 2019 
4. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome istotne znaczenie dla 

Zamawiającego terminowej realizacji przedmiotu umowy     i przyjmuje pełną 
odpowiedzialność za dotrzymanie terminu jej wykonania. 

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania umowy mające 
zdaniem Wykonawcy wpływ na dotrzymanie terminu jej zakończenia  Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru pod rygorem 
uznania, że niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z winy Wykonawcy. W razie 
ryzyka opóźnienia realizacji umowy z powodu prognozowanych warunków 
pogodowych zgłoszenie takie nie zwalnia jednak Wykonawcy od obowiązku 
zapewnienia takiej organizacji robót (zwiększenia ilości sprzętu, liczby 
pracowników, wydłużenie czasy pracy), która zapewni terminowe zakończenie 
prac. 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
 1.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni od dnia 
zawarcia umowy, 

2) pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy,            
w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290), 

3) odbioru ukończonego przedmiotu umowy, 
4) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót. 
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2. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §1 zobowiązuje się do: 
1) przejęcia terenu budowy, 
2) ustanowienia kierownika robót posiadającego niezbędne uprawnienia   
3) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, które mogą wydarzyć się na placu budowy, od dnia przekazania 
terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru końcowego, 

4) pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy (np: ogrodzenie, tablice 
informacyjne itp.), a także kosztów badań i materiałów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej przed              
i powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej do ewidencji gruntów       
i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

5) realizacji na własny koszt i własnym staraniem projektu czasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania  prac w pasie drogowym 

6) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający 
ruchem na drogach powiatowych i gminnych    projektem, o którym mowa w 
pkt.5, 

7) pokrycia kosztów utrzymania oznakowania i organizacji ruchu zastępczego          
i objazdów na czas budowy, 

8) zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów 
ich transportu i składowania, 

9) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót  
i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru                     
i przekazania w użytkowanie. 

10) niedokonywania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub 
przemieszczenie  znaków geodezyjnych, 

11)  informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru, 

12) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i normami i przekazania Zamawiającemu, 

13) usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, 

14) uporządkowania terenu budowy, w ciągu 3 dni od zakończenia robót, 
 
 

§ 3 
Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. 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. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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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.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 
zgłasza do niego w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli przedmiotem umowy są 
roboty budowlane: 

1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

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

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niej w formie pisemnej sprzeciw                
w przypadkach, o których mowa  w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy                            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 7 uważa 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 niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako  niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony  w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. 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.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) 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 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy            
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia 
wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje 
zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności     
z tytułu zawartych umów.  

20. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę, który 
nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 
wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego   
podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej  w ust. 19. 

21. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo 
Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 12. 

 
§ 4 

Zatrudnienie  
1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę  osób wykonujących czynności    jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).  
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2 osoby    będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze 
zmianami). 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz co 
miesiąc  przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o 
sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1  

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w 
ust. 1. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej 
wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich 
czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z 
tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności,          
o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z 
ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt.1) lit. e) niniejszej umowy, a 
także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 
umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 
22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 
 
cena brutto  ……………………………………….  w tym  należny podatek Vat 
słownie złotych …………………………………………………………………………….. 

Kierownictwo robót i nadzór 
1. Kierownikiem robót reprezentującym Wykonawcę na budowie będzie: 

           Imię i nazwisko ………………………………………………. 
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2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie powołany przez niego 
inspektor nadzoru, który jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, przedmiarem robót                     
i specyfikacjami technicznymi. NIE DOTYCZY 

 
§ 7 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń 
losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych. 

3.  Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: 
1) roboty – do wartości szacunkowej, określonej przez Wykonawcę, 
2) urządzenia budowy, sprzęt  transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 

budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości 
niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia. 

 
§ 8 

Materiały i urządzenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do 

wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające co do jakości wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy 
Prawo budowlane oraz projektu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego, jakość robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia   ilości zużytych 
materiałów. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, a które nie 
były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 
badania. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 
robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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§ 9 
Wady 
1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy  

o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma 
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym 
terminie wad. 

2. O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie,      
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

3. Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę. 
4. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania                
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze lub dalsze 
wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 10 

Rozpoczęcie robót 
1. O fakcie rozpoczęcia robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie, o którym mowa winno być dokonane na piśmie. 
Termin wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy w Ciechanowie jest uznany jako 
dzień rozpoczęcia robót. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli faktu rozpoczęcia robót, dokonanego          
w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy.  

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

Odbiory 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w  § 1 , po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia. 
2. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory techniczne robót ulegających zakryciu   
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
3) odbiór pogwarancyjny przedmiotu umowy. 

3.  Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego. Na dzień powiadomienia, Wykonawca powinien skompletować 
materiały odbiorowe, w tym próby i sprawdzenia przewidziane w przepisach.    . 
Dzień potwierdzenia gotowości jest uznany jako data zakończenia robót. 
Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający 
zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości – 
rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję 
ustalającą, jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór 
mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w 
terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

4.  Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza 
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Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę 
odbioru. 

5. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji. 

6. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na 
własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru. 

 
§ 12 

Rozliczenia 
1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi  fakturą po zakończeniu całości robót     ,  

wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 10 
ust. 4.  . 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych,  . 

3. W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT oświadczenia,     
o których mowa w § 3 ust. 19, od każdego z podwykonawców.  

4. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy   
5. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na Gminę Ciechanów. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer  

NIP  . 
7. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy na osoby trzecie. 
 

 
 
 

§ 13 
Kary i odszkodowania 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód 

wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań 
umownych. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu 
ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto określonego w § 5. 

d) podwykonawstwa z tytułu: 
-  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszym 
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podwykonawcom, 
-  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 
wysokości  5000 zł,  

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000 zł,  

-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5000 zł. 

e) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników  wykonujących 
czynności, o których mowa w  § 4 ust. 1 na umowę  o pracę w wysokości  
5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego,  na co Wykonawca  wyraża zgodę. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności 
wyszczególnionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 Nr 2164 ze zmianami) Wykonawca może zażądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy – do 
dnia odstąpienia. 

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

 
 

 
§ 14 

Gwarancje  
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną 

ofertą. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym 

na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały na okres ….. miesięcy, 
licząc od daty protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca gwarantuje między innymi, że: wykonane roboty oraz użyte materiały nie 
mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni 
od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we 
własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

6.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, 
zmniejszającą wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość 
okresu rękojmi dla robót budowlano-montażowych ustala się na 12 miesięcy, licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca 
usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie 
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usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym 
zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi na roboty 
naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

 
§ 15 

Postanowienia ogólne 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót  

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

2.  Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego. 

3.  Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Zastrzega się możliwość wprowadzenia do niniejszej umowy warunków 
szczególnych, które zawarte będą w umowach z podmiotami dotującymi. 

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie wykonawcy 

w stan likwidacji lub upadłości, 
2) w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
4) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 18                    

tj. konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

2. Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 
dni od zaistnienia podstawy odstąpienia. 

3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli  z jakichkolwiek przyczyn jej 
wykonanie jest opóźnione tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby przedmiot 
umowy  został ukończony w terminie określonym, w § 1 ust. 3. 

4. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy nie wynika z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, a Wykonawca nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 lub 
sprzeciwia się odstąpieniu na tej podstawie od umowy ponosi on względem 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nieterminową 
realizacją umowy, w tym utracone korzyści. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu prawidłowego, w rozumieniu warunków umowy, wykonania 
robót zakończonych lub za część robót już rozpoczętych. 

 
 

§ 17 
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1. Przedstawicielami Zamawiającego do koordynacji zakresu prac objętych 
przedmiotem umowy jest …………………………………………….. 

 
 

 § 18 
Zmiany do umowy wymagają formy aneksu do umowy podpisanego przez obie strony 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 20 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla 
siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 

§ 21 
Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 


