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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
wzór umowy 

 
 

Umowa Nr ……../2018 
 
zawarta dnia …………….. 2018 r. w Gościeradowie pomiędzy:  
Gminą Gościeradów z siedzibą w Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, 
NIP: 7151863553, REGON: 830409643;  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym” 
reprezentowaną przez:  
Pana Mariusza Szczepanika–Wójta Gminy Gościeradów 
przy kontrasygnacie Pani Ewy Lipiec  - skarbnika gminy  
a   
………………………………………………………………………….……….. 
reprezentowaną przez ………………………………………………………….…  
zwaną dalej „Wykonawcą” ,   
 
o następującej treści: 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (pkt 12– 
23) ustawy. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne 
pod nazwą: „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Gościeradowie” zwane dalej „przedmiotem zamówienia”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem 
robót obejmujących wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 72 w obr. Gościeradów 
Folwark, czyli: 
1) demontaż istniejącego ogrodzenia (przęsła, słupki, fundament betonowy wylewany); 
2) dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia palisadowego z podmurówką 

(prefabrykowana deska betonowa), łączna wysokość ogrodzenia ok.1,8m długość 
ok.195m (odc. A-B-C); 

3) dostawa i montaż 2 kompletnych, samonośnych, przesuwnych bram systemowych, 
palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe) wraz ze sterowaniem, wysokość ok. 1,8m,  
szerokość bramy 8,0m (zgodnie ze szkicem– B2, B3); 
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4) dostawa i montaż 1 kompletnej, samonośnej, przesuwnej bramy systemowej, 
palisadowej (jak ogrodzenie palisadowe) wraz ze sterowaniem, wysokość ok. 1,8m, 
szerokość bramy 5,0m (zgodnie ze szkicem – B1); 

5) dostawa i montaż 2 kompletnych furtek systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie 
palisadowe), szer. 1,0m (F1, F2, F3 - zgodnie ze szkicem);  

6) dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego kratowego 3D z 
podmurówką (prefabrykowana deska betonowa), wysokość łączna ok.1,8m, długość 
odcinka 90m (zgodnie ze szkicem – odc. C-D); 

7) wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem 
i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia; 

8) wykonanie geodezyjnego zinwentaryzowania wykonanego ogrodzenia. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i SIWZ. 
4. Ogrodzenie musi być nowe, pozbawione wad, kompletne (fundament betonowy pod 

słupki, deska betonowa prefabrykowana w obramowaniu metalowym, słupki i przęsła 
metalowe, systemowe (palisadowe i panelowe) kompletne z systemem mocowań, bramy 
i furtki metalowe, systemowe (palisadowe), samonośne itp. (zgodnie z opisem).    

5. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego proponowanego do zamontowania systemu ogrodzeniowego 
oraz jego kolorystyki. Brak akceptacji Zamawiającego powoduje konieczność jego 
zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 
§ 2 

Termin wykonania umowy 
Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy 
do dnia 30 listopada 2018 r.  

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe, w wysokości ................. zł brutto, (słownie: ………………………….…) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. jest niezmienne i obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót, szkicem 
sytuacyjnym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 
§ 4 

Sposób rozliczenia 
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o jedną fakturę 

wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru wykonanych 
robót. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 
rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem 
zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej 
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Faktura za wykonane roboty winna być 
wystawiona na: Gmina Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, 
NIP: 7151863553. 

§ 5 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę takiej konieczności; 
2) dokonanie odbioru wszystkich wykonanych robót budowlanych określonych 

w niniejszej umowie; 
3) uregulowanie płatności wynikającej z wystawionej faktury na zasadach określonych w 

niniejszej umowie. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia; 
2) przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego proponowanego do zamontowania 
systemu ogrodzeniowego oraz jego kolorystyki. Brak akceptacji Zamawiającego 
powoduje konieczność jego zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

3) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie w razie konieczności innych 
czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót budowalnych. Wykonawca 
jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 
budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na parkingu, 
placu manewrowym i chodnikach zlokalizowanych wokół terenu budowy. W czasie 
wykonywania ogrodzenia od strony drogi krajowej nr 74 roboty należy prowadzić w 
taki sposób, aby nie ograniczać ruchu pieszych na chodniku przy drodze. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia 
placu budowy, przez cały okres trwania robót. 

5) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć obsługę geodezyjną w szczególności do 
wytyczenia ogrodzenia w terenie oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej 
po zakończeniu robót; 

6) koszty zużycia wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę; 
7) wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa 

budowlanego, przepisami BHP, kodeksu cywilnego, itd.; 
8) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;  
9) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie 

po zakończeniu robót, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego, 
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10) wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów i napraw 
gwarancyjnych. 

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, 
tj.: projektantów, kierowników budowy, kierowników robót, geodetów, dostawców, itp.  

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy 
realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa wyżej, na podstawie umowy  
o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców). Po 
zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas 
realizacji robót zatrudniał osoby, na podstawie umowy o pracę. 

5. Jeżeli na budowie pracę będzie wykonywać osoba niezatrudniona na podstawie umowy  
o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub inne osoby i organy upoważnione 
na podstawie odrębnych przepisów (np. Państwową Inspekcję Pracy), Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia takiej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek 
wykonywania pracy przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Fakt przebywania 
takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi 
być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 
§ 6 

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

/ sam, za wyjątkiem następującego zakresu:, ……………………………… który zostanie 
wykonany przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 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. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1, bez zgody 
Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 
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, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu 
umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób  
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności jak za 
własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych 
Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe 
w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich 
wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Podwykonawcy, rażącego 
niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację 
działań Podwykonawców. 

9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

10. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, 
która dotyczy podmiotu, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w ofercie 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu 
do umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą następujących postanowień: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

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

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W umowie 
musi być szczegółowo określony zakres podzleconych robót, dostaw lub usług; 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać, co najmniej taki 
poziom, jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą;  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie 
odpowiadające, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
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Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają gwarancji należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

14. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą 
stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej 
umowie. 

§ 7 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują jeden odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury 
końcowej. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu 
umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 
Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć 
Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu.  
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu telefonicznie lub pocztą email. 
2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 od daty zgłoszenia. 
3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 2 dni.  
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4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego, odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni.  

4. W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawcazłoży Zamawiającemu pismo o 
zakończeniu robót i o gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 
karty techniczne, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i 
inwentaryzację geodezyjną.Wraz z pismem o dokonanie odbioru Wykonawca załączy 
pisemne potwierdzenie przedstawiciela Zamawiającegoo wykonaniuprzedmiotu umowy i 
braku przeszkód do dokonania odbioru końcowego.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności 
dokumentacji przekazanej przez wykonawcę wyznaczy w terminie do 14 dni termin 
odbioru końcowego.   

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 
powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego.  

7. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 
wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w ustalonym przez Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane 
pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 
się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów 
na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 
naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 
określonych w niniejszej umowie; 
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c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 
drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego. 

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość 
prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części 
realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi…. miesięcy od dnia 
końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń (bezusterkowego). 

2. Gwarancja obejmuje: 
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji wykonanych robót i zamontowanych urządzeń,  
2) usuwanie wszelkich wad i usterek w przedmiocie umowy w momencie 

zakończenia realizacji inwestycji jak i powstałych w okresie gwarancji; 
3) konserwację urządzeń wraz z wymianą zużytych bądź wadliwych elementów tych 

urządzeń, a w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe dostarczenie i zamontowanie 
nowych urządzeń. 

4) z czynności wykonania przeglądów lub konserwacji sporządza się protokół, który 
Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu.  

3. Koszty niezbędne wykonania przeglądów gwarancyjnych, usuwania wad i usterek, 
koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
zamontowanych urządzeń wraz z ewentualną ich wymianą ponosi Wykonawca. 

4. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone przez Wykonawcę i 
przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową.  

5. Zasady eksploatacji i konserwacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 
lub wytycznych producenta urządzeń.  

6. Wykonawca usunie zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego wady w terminie 14 dni 
kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe – 
w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w w/w 
terminach, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego normatywu 
naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu 
Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 30 dni. 

8. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, 
jako odmowa usunięcia wady. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu 
się z terminów, o których mowa wyżej Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 
usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od 
Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, to jest na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

12. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad w okresie trwania gwarancji, 
gwarancja zostanie wydłużona o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o 
stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji 
Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili usunięcia wad. 

14. Pomimo wygaśnięcia gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

15. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości 
przy sprzedaży. 

16. Przeglądy gwarancyjne są organizowane przez Zamawiającego w razie potrzeb i 
przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i 
ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych 
w następujących okolicznościach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
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4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, 
stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1)  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych po cenach 

uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku nie ustalenia 
wysokości cen materiałów, konstrukcji lub urządzeń strony mogą powołać biegłego, 
który dokona w ich wyceny, a kosztami wyceny strony zostaną obciążone po połowie; 

3)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób urządzeń 
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 
2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez 
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Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego 
elementu. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu 
powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu. 

7.  Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1)  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości  
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

4) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości  2% należnego im wynagrodzenia za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub 
projektu jej zmiany) oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) w wysokości 
1% należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

6) za ujawnienia przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 5, tj.za wykonywanie robót 
przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy taki 
przypadek; 

7) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której 
mowa w § 10 ust. 1 oraz ust. 7 niniejszej umowy. 



 

12 
 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z 
należnego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 
w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

………………………w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w 
wysokości:........................ zł (słownie złotych:.........................................................). 

2.  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 
zamówienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 
się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji. 

3.  W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona 
lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie gwarancji za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego 
bez ustereki wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub 
zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z 
jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego Podwykonawcy dalszych 
Podwykonawców oraz innych osób trzecich związanym z realizacja przedmiotu umowy, 
zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności 
lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, a w 
przypadku, jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz w/w podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo 
dokonać potrącenia z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, określonych w niniejszej umowie wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy.  W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesją 
praw z polisy lub innego dokumentu na rzecz Zamawiającego. 

5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości wraz z 
cesją prawa z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego. 



 

13 
 

§ 12 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej na kwotęstanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z 
zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub 
zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich 
nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 
zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

 
§ 13 

Zmiana umowy  
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie 

na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 3, 4 i 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 
wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których 
treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń 
finansowych od Gminy Gościeradów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 
WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJACY: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

 
 
 

Dotyczy: „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie” 
 
 
Zamawiający: Gmina Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów 

Wykonawca : …............................................................................................................. 

Podwykonawca: …....................................................................................................... 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

/ DALSZEGO PODWYKONAWCY /  

 
Oświadczam niniejszym, że otrzymałem należne wynagrodzenie za zakres robót objęty 
fakturą Wykonawcy nr …............................... z dnia …................. wystawioną 
Zamawiającemu oraz że wszelkie moje roszczenia z tytułu umowy nr……………. zawartej w 
dniu …………………r. z Wykonawcą wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, 
zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
 
 
 
Data : …................. 
 
                                                                            ........................................................................ 

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego 
przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego 

podwykonawcy) 

 


