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UMOWA Nr …………… 
 
 

zawarta w dniu ……………. r. w…………………………. pomiędzy: 
 
„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Krakowskiej 27 e, NIP: 681-18-
02-943; REGON 356267546; wpisana do RejestruPrzedsiębiorcówpodnumeremKRS: 
0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy; 
wartość kapitału zakładowego 9 107 300,00 zł. 
reprezentowana przez: 

1. ………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………. 

 
zwanym w treści umowy „Zamawiaj ącym”  
 

a 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………… przy ul. …………………………. 
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………… 
REGON: ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze ………………………….. 
prowadzonym przez Sąd ……………………………………… wydział …………………………. 
w …………………………………… posiadającym kapitał zakładowy w wysokości …………… 
reprezentowanym, przez: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  zwanych łącznie „Stronami”  
 
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do 
zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone 
w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 
Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 
mogłaby mieć  wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie 
publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia  
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.) 
pn. „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mszanie Dolnej w rejonie ul. Słonecznej wraz  
z przyległymi” – zadanie 1. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych, 
w ramach zadania pn. „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mszanie Dolnej w rejonie ul. 
Słonecznej wraz z przyległymi”- zadanie 1. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, technologią wskazaną przez Projektanta, z zasadami wiedzy 
technicznej, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami 
w szczególności z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania Sieci 
Kanalizacji Sanitarnej dla Miasta Mszana Dolna w Rejonie ul. Słonecznej, załączonymi 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania Sieci Kanalizacji 
Sanitarnej dla Miasta Mszana Dolna w Rejonie ul. Słonecznej oraz przedmiary robót 
określają wymagania szczegółowe Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane oraz rozporządzeniami 
powiązanymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z umową,  poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi ustaleniami z Zamawiającym, zasadami 
wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoką jakość i staranność wykonywania robót, 
dokładność montowania wbudowanych materiałów,co gwarantować będzie szczelność 
przewodów kanalizacyjnych, a także o należyty efekt końcowy. Następstwa błędów lub 
braku należytej staranności obciążają Wykonawcę. 

7. Ilekroć w umowie jest mowa  o dniach  roboczych,  to uważa się dzień  od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem świąt. 

 
§2  

TERMIN WYKONANIA PRAC OBJ ĘTYCH UMOW Ą 
 

1. Strony ustalają następujące terminy: 
1) rozpoczęcia robót: dzień przekazania terenu budowy, którego protokolarne przekazanie 
nastąpi do 5 dni od podpisania niniejszej umowy. 
2) zakończenia robót: do 30 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu 
umowy, 
3) wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 maja 2018 r. 
Termin ten oznacza podpisanie protokołu odbioru końcowego i  uzyskanie zaświadczenia 
z PINB o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania wykonanej inwestycji. 

2. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i będzie prowadził roboty 
z należytą starannością i bez opóźniania, aby ukończyć roboty objęte umową w terminie 
oznaczonym w ust. 1 wliczając w to czas konieczny do przeprowadzenia z powodzeniem 
prób, badań, sprawdzeń oraz wymaganych odbiorów. 

3. W dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę Zamawiający przekaże 
Wykonawcy: 
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a) teren budowy; 
b) dziennik budowy; 
c) projektbudowlany i wykonawczy; 
d) kserokopię pozwolenia na budowę; 
e) listę nieruchomości do przyłączenia. 

4. Wykonawca do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę sporządzi plan 
bezpieczeństwa ochrony zdrowia. 

§3  
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PRZY 

REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 paragraf 1ustawy z dnia 26-06-1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób 
kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych, itp. 

2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 
przed przejęciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, podpisem danego pracownika 
wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać (Załącznik nr 1 do umowy).  
W odniesieniu do podwykonawców powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły 
przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac z winy 
Wykonawcy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracowników 
(aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego 
przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy 
skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana 
powinna wylegitymować się dokumentem stwierdzającym jej tożsamość. W przypadku 
braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na 
budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie 
budowy. 

4. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za 
niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na 
podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

5. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych 
dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów, tj. 
niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne 
kary umowne.  

6. Rodzaj czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) kierowanie robotami – Kierownik budowy 
b) roboty ziemne; 
c) roboty związane z ułożeniem kanałów kanalizacji sanitarnej; 

 
 
 

§4 
WARUNKI REALIZACJI ROBÓT  

 
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, 

określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, 
materiałów i urządzeń oraz z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, p.poż. 

2. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą być nowe, odpowiadać parametrom 
określonym w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 3 do SIWZ), powinny posiadać 
odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane 
przez odpowiednie uprawnione instytucje. Kopie tych dokumentów należy przedłożyć 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do 
częściowego odbioru robót oraz odbioru końcowego. Kopie dokumentów składanych 
podczas odbioru końcowego muszą zawierać informacje na temat całości materiałów 
użytych podczas wykonywania robót i być zgodne z kopiami tych dokumentów 
składanymi uprzednio wraz z ofertą oraz podczas odbiorów częściowych (jeśli takowe 
kopie były składane podczas odbiorów częściowych). Zamawiający zastrzega, że 
sprawdzi analogiczność dokumentów złożonych podczas odbiorów częściowych oraz 
odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do okazania w/w dokumentów na 
każdym etapie realizacji robót. 

3. Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składa odpowiedni, 
wypełniony załącznik do SIWZ oraz kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 wraz z 
ofertą i jest zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów na każdym etapie 
realizacji robót. 

4. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa robót przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, staż pracy i uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego. 

5. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca składa kopie dokumentów,        
o których mowa w ust. 2 wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowaniu 
wszystkich materiałów, których dotyczą w/w dokumenty. Oświadczenie to wraz z w/w 
dokumentami Wykonawca zamieści jako element dokumentacji powykonawczej. 

6. Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, organizacja, oznakowanie  
i zagospodarowanie zaplecza budowy, próby szczelności, monitoring sieci, oraz inne 
nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania  
przedmiotu umowy objęte są ceną ofertową Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również 
wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy 
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pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem 
terenu prowadzonych robót. 

8. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

9. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania sieci, przedmiarem robót oraz wymogamiSpecyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
§5 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy,  
będzie wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej na 
podstawie kalkulacji własnej oraz dokumentacji projektowej. 

2. Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy wynosi:  netto 
…………………………… zł, (słownie: ………………………………………..….) plus   
………………. podatek VAT, wysokość wynagrodzenia brutto: …………….. zł.  
(słownie: …………………………………..zł) 

3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy 
ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

4. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 
obowiązująca w dniu jej wystawienia ( w dniu powstania obowiązku podatkowego). 
 

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA 
 

5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot niniejszej umowy dokonywane będzie 
na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Zamawiający dopuszcza rozliczenie 
miesięczne na podstawie częściowych protokołów odbioru robót. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły częściowego odbioru robót 
sporządzone  przez kierownika robót, podpisane przez inspektora nadzoru oraz przez 
Zamawiającego, a faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót z wynikiem 
pozytywnym, podpisany przez inspektora nadzoru i przez Zamawiającego oraz 
przekazanie dokumentów określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania Sieci 
Kanalizacji Sanitarnej dla Miasta Mszana Dolna w Rejonie ul. Słonecznej, sporządzone i 
podpisane wszelkie protokoły z dokonanych odbiorów (prób, sprawdzeń, 
przeprowadzonych badań, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja  geodezyjna 
powykonawcza, wymagane atesty, certyfikaty, gwarancje). 

7. Wartość brutto wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, nie 
może przekroczyć 95 % wartości wynagrodzenia umownego. Końcowa faktura, za 
wykonanie całości zadania zostanie zrealizowana niezwłocznie, po odebraniu przez 
Zamawiającego od Wykonawcy przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu 
odbioru i  po uzyskanie zaświadczenia z PINB o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do 
użytkowania wykonanej inwestycji. 

8. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego łącznie faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót  
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i  po uzyskanie zaświadczenia z PINB o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do 
użytkowania wykonanej inwestycji. 

9. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie dokonane  przelewem na konto Wykonawcy  
w banku jak na fakturze Wykonawcy. Nabywcą faktury jest „Górna Raba” Spółka z o.o.  
ul. Krakowska 27e 34-730 Mszana Dolna, NIP 681-18-02-943, REGON 356267546. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jeśli Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy przy udziale Podwykonawców i mogą być to: 
10.1. oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych ich należności, z 
podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych 
oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli 
na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w 
związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane, lub; 

10.2. potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na 
podstawie których dokonano zapłaty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 
Podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej 
umowie 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 przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.*( jeśli dotyczy ). 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
15.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
15.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy,dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, 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. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 
Podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej 
umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 23 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac. 

 
 

§6 
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ĄCEGO I WYKONAWCY  

 
1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika: 

1.1.Budowy pełnić będzie ……………........................... 
Telefon:……………………………….. 
Nr uprawnień: ………………………………………. 
 

1.2.Robót pełnić będzie ……………………………….. 
Telefon: ……………………………….. 
Nr uprawnień: ………………………………………. 
 

2. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie: 
…………………………………………………………. 

3. W imieniu Zamawiającego koordynatorami ze strony Zamawiającego będą:  
3.1.……………………………………… 

Telefon: ……………………………. 
 

3.2.……………………………………… 
Telefon: …………………………….. 
 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2 i ust. 3. 
O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie 
wymaga zmiany umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę jako 
Kluczowego Personelu na wniosek Wykonawcy w przypadku: - choroby lub innych 
zdarzeń losowych osoby będącej kierownikiem budowy lub robót, - jeżeli zmiana osoby 
j/w stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
rezygnacji), - nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy pod 



Znak sprawy:GR-341/4/2017  Załącznik nr 6 do SIWZ 

8 
 

warunkiem, iż wskazane osoby będą spełniały warunki dopuszczające do udziału 
wymagane SIWZ.   

 
 
 

§7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO I WYKONAWCY 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika 
budowy. 

1.2.Organizowanie narad roboczych na budowie. 
1.3.Dokonanie czynności odbiorowych części i całości przedmiotu umowy. 

 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. Wykonać wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, 

zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy (w tym pokrycie ich 
kosztów), zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru robót (patrz §4 ust. 7 niniejszej umowy); 

2.2. Wykonać dokumentację fotograficzną przed wejściem z robotami w teren działek 
stron trzecich oraz po zakończeniu tych prac wraz z dokładnym opisem 
sporządzonych fotografii (nr działki, adres). Kopię dokumentacji należy przekazać do 
Zamawiającego kolejno przed spisaniem protokołu przekazania placu budowy oraz 
przed spisaniem protokołu odbioru końcowego w formie elektronicznej (płyta CD); 

2.3. Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas robót wraz z 
oznakowaniem i uzgodnieniem w instytucjach zarządzających ruchem, uzyskać jego 
zatwierdzenie i wprowadzenie, oraz jego realizacja podczas trwania inwestycji, a 
także złożenie wniosku do zarządcy drogi – uzyskanie zezwolenia na czasowe zajęcie 
pasa drogowego i prowadzenie prac budowlanych w pasie ulic ujętych w projekcie; 

2.4. Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii 
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

2.5. Wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie        
z dokumentacją projektową w tym przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania Sieci oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem 
budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi 
obwiązującymi w tym zakresie przepisami praw. 

2.6. Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy. 
2.7. Organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w 

przepisach szczegółowych  w tym przygotowanie zaplecza tymczasowego budowy 
oraz jego zasilanie wg rozliczenia oddzielnego z dysponentami i administratorami 
mediów. Opracowanie planu BIOZ. 

2.8. Wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do 
prawidłowego wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia; 



Znak sprawy:GR-341/4/2017  Załącznik nr 6 do SIWZ 

9 
 

2.9. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), 
sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej 
specyfikacji (umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót), a także uzyskanie wszelkich 
warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót; 

2.10. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji, w tym 
odtworzenia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki 
znajdują się na trasie wykonywanych robót; 

2.11. Zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń 
do czasu ich wbudowania oraz przed: 
a) zniszczeniem;  
b) utratą jakości, właściwości lub parametrów; 

2.12. Odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Wykonawca jako wytwórca odpadów w 
rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych 
podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ), i ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz zgłoszenia 
informacji o wytwarzanych odpadach, sposobie ich zagospodarowania do Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego z kopią do wiadomości 
Zamawiającego. W cenie oferty Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość, 
koszt wywozu i utylizacji odpadów; 

2.13. Prowadzenie robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401); 

2.14. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, po 
sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru. Przekazanie niniejszej 
dokumentacji nastąpi wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego. Na 
dokumentację powykonawczą wymaganą przez Zamawiającego składają się: 

a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawczaprzyjętej do zasobów przez 
Powiatowy Ośrodek Geodezjiw 3 egzemplarzach, 

b) protokoły z prób szczelności odbytych z udziałem inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego potwierdzonych protokołami (dodaj normy 
prób); 

c) wykonania monitoringu sieci  (z zapisem na płytę CD-R). Monitorowanie 
należy wykonywać tylko i wyłącznie w czasie obecności przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru; 

d) kompletu kart gwarancyjnych wszystkich zamontowanych urządzeń; 
e) kompletu atestów, aprobat wraz z oświadczeniem kierownika robót, o którym 

mowa w §4 ust. 5; 
f) kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń; 
g) wypełniony dziennik budowy; 
h) uzyskanie zaświadczenia z PINB o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do 

użytkowania wykonanej inwestycji. 
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i) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami 
w trakcie realizacji zadania; 

2.15. Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych 
robotach; 

2.16. Uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną 
umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście 
w ich teren; 

2.17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą –Prawo budowlane; 

2.18. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw 
w realizacji robót; 

2.19. Wykonawca poprzez Kierownika budowy – pełniącego funkcje osobiście na budowie 
i obecnego w trakcie wykonywania robót oraz na każde żądanie Inspektora Nadzoru 
–po bezpośrednim poinformowaniu w formie telefonicznej lub SMS, jest obowiązany 
informować Inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznościach, które 
mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy; 

2.20. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać również postanowienia zawarte w §3 i §4 
niniejszej umowy; 

 
§8 

PODWYKONAWCY 
 

 * - niepotrzebne skreślić (jeśli nie dotyczy) 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy.* 
2. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres 

robót:……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. * 

3. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się Wykonać osobiście.* 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu projektu każdej umowy o podwykonawstwo których przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo których przedmiotem są roboty 
budowlane i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wykonawca wraz z 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo 
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przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na 
status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia 
osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 
jego reprezentowania. 

5. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
5.1.zakresu robót przewidzianego do wykonania; 
5.2.terminów realizacji; 
5.3.wynagrodzenia i terminów płatności; 
5.4.rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
6.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę; 

6.2. uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemnie: 
7.1. zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane i do projektu jej zmiany niespełniające wymagań określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 23 dni; 

7.2. sprzeciw do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane i 
do jej zmiany; 

7.3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu w terminie 14 dni uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 23 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Powyższe zasady będą miały zastosowanie do zawierania umów i ich zmian o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może za zgodą Zamawiającego: 
10.1. powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
10.2. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
10.3. zrezygnować z podwykonawstwa; 
10.4. zmienić podwykonawcę. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierana umów z dalszymi 
Podwykonawcami oraz do zmian umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 
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13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WOBEC PODWYKONAWCY 

14. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez 
podwykonawcę. Odmienne postanowienia umów są nieważne. 

15. W przypadku zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 
lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego 
Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie 
uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem tego Podwykonawcy. 
 

§9 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 

z prowadzonymi robotami. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno –technologiczne stosowane 
na terenie prowadzenia robót. 

4. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań 
przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej 
umowy i obowiązujących przepisów prawnych. 
 

§10 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie 

asortymenty robót, a zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie zgłoszenie tych 

robót przez Kierownika budowy  wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być 
dokonane z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót 
przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru dokona odbioru w ciągu 4 dni roboczych 
licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

 
§11 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe, dokonując 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem 
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Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem od daty planowanego odbioru 
częściowego. Zamawiający po uzgodnieniach z Wykonawcą może wyznaczyć późniejszy 
termin odbioru częściowego jeśli uzna, iż zawiadomienie zostało doręczone zbyt 
późno.Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 7 dni od daty odbioru zawiadomienia. 
Do zawiadomienia o gotowości do odbioru robót częściowych Wykonawca dołączy 
niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót w tym protokoły 
pomiarów, prób, atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwieitp. 
Inspektor nadzoru  dokona częściowego odbioru robót niezwłocznie od otrzymania 
zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych. 

2. Dokonanie odbioru częściowego każdorazowo stwierdzane będzie stosownym wpisem  
w dzienniku budowy a nadto z czynności tej sporządzany będzie protokół częściowego 
odbioru robót. 

3. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego, jeśli  
w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności związane z niniejszą 
umową, dokumentacją techniczną, złożonymi wraz z zawiadomieniem dokumentami 
i SIWZ. 
 

§12 
ODBIÓR KOŃCOWY 

 
1. Wykonawca, z uwzględnieniem terminówprzewidzianych w niniejszej umowie na 

rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych, zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu 
robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
1.1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z dokumentacją, określone w ustawie Prawo Budowlane; 
1.2.dokumentację o której mowa w §7 ust. 2.14.  

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone to w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin odbioru  końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w 
ciągu 14 dni, licząc  od daty zgłoszenia. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół 
odbioru końcowego. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do 
czasu zakończenia robót. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może 
odmówić odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i 
zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się 
nadawał do użytkowania. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady inne, niż określone w 
ust. 4 to w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, 
w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub 
oświadczeniem Zamawiającego o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

6. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza końcowego i ostatecznego odbioru robót 
w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez 
Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia a 
odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym a także w ramach końcowego 
odbioru robót. 
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7. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające brak wymagalnych 
zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców: 
7.1. oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i 
tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno 
być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po 
dniu protokolarnego odbioru końcowego; 

7.2.przedłożenie kompletu protokołów odbioru od Podwykonawców. * 
 
* - skreślić jeśli nie dotyczy 

 
§13 

GWARANCJA I R ĘKOJMIA 
 

1. Strony ustalają że obowiązujący ich okres z tytułu gwarancji i rękojmi wynosi ……..… 
miesięcy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i wbudowane 
materiały. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały 
w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie 
wykonanych robót.  

4. Zamawiający żąda, aby w połowie ustalonego okresu gwarancji i rękojmi oraz 2 miesiące 
przed upływem tego terminu Wykonawca na swój koszt oraz w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego wykonał monitoring specjalistyczną kamerą całości sieci kanalizacji 
sanitarnej wykonanej w ramach niniejszej umowy oraz jeśli zostaną wykryte podczas 
monitoringu wady, o których mowa w ust. 3, naprawienie ich w ramach obowiązującej 
gwarancji i rękojmi. 

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego (bez uwag) przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przy 
czym strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okresy wskazane w ust.1. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 
8.1. żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiania - do 
żądania wymiany tej rzeczy na wolną od wad; 

8.2. wskazania trybu usunięcia wady/wymiany materiału na wolny od wad; 
8.3. żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utraconych korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 
wystąpienia wad. 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
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9.1. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 

9.2. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
rzecz wolną od wad, 

9.3.zapłaty odszkodowania, 
10. W przypadku wystąpienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej na piśmie Wykonawcę. 
11. Wykonawca przystąpi do usunięcia wady w terminie  7 dni od otrzymania zawiadomienia 

na piśmie od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 
Przystąpienie do usunięcia wady oznacza pisemne zawiadomienie Zamawiającego o 
przystąpieniu przez Wykonawcę do jej usunięcia. Wykonawca nie może rozpocząć 
żadnych prac (poza rozeznaniem zakresu i możliwości usunięcia wady) przed 
zgłoszeniem Zamawiającemu o przystąpieniu do usunięcia. 

12. Wykonawca usunie wadę w terminie 4 dni od momentu złożenia zawiadomienia z ust. 11. 
Usunięcie wady będzie zakomunikowane poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia 
usunięcia wady przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 
wymienionym w ust. 12, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie oraz o 
przyczynach opóźnienia pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, 
z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

14. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą zgłoszenia usunięcia wady 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, chyba, że Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia stwierdzi, że wada nie została poprawnie usunięta. 

15. Jeżeli wada lub usterka fizyczna 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. 

16. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady lub usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

17. Okres gwarancji ulega wydłużeniu w zakresie naprawionego elementu, o czas potrzebny 
na usunięcie wad. 

18. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek 
działania siły wyższej lub wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

19. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

20. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie 
papierowej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej według danych adresowych 
podanych przez Wykonawcę w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony 
obowiązane są informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zamian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 
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§14 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed 

zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości …..……….……  złotych 
(słownie: ……………………………………)  – tj. 10 % wynagrodzenia brutto z oferty. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% pierwotnej kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na poczet rękojmi za wady będzie wynosić 30% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i zostanie zwrócona w 15 dniu (lub wcześniej) po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 
niż pieniężna, to w razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w dniu zawarcia aneksu. 

5. Pozostałe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
§15 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto o  którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia 

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 
0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

1.3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

1.4. z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.2 umowy; 

1.5. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
2 umowy; 

1.6. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmian - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 
umowy; 

1.7. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 5 ust.2 umowy; 

1.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.2 umowy; 
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1.9. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób wykonujących wskazane prze Zamawiającego czynności w zakresie relacji 
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
0,005% ceny ofertowej brutto za każdego pracownika i za każdy dzień 
bezpodstawnego przebywania na terenie budowy takiego pracownika, którego 
zatrudnienia na umowę o pracę jest wymagane przez Zamawiającego; 

1.10. za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać 0,01% ceny ofertowej brutto za 
każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

2. Zamawiający będzie żądał odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim 
żądaniem przez drugą stronę. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary 
umownej potrącić należną mu kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu z kary umowne w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

6. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia 
noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki 
ustawowe. 

7. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z 
wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 
 
 

§16 
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia 

niżej  wymienionych okoliczności: 
1.1. Wykonawca nie rozpoczął z przyczyn leżących po jego stronie realizacji umowy 

w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy; 
1.2. Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni –nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa jest 
uzasadniona i zaakceptowana przez Zamawiającego; 

1.3. Suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia; 
1.4. Upływu terminu obowiązywania należytego zabezpieczenia umowy, gdy 

Wykonawca nie przedłuży go zgodnie § 14 ust. 4; 
1.5. Wykonawca, pomimo obowiązku osobistego wykonywania robót budowlanych, 

wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 
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3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 
3.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi  inwentaryzację robót dla każdego elementu, wg stanu 
na dzień odstąpienia; 

3.2. w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa  w pkt 3.1., 
Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać 
zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu; 

3.3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
jednak zapewniającym należyte bezpieczeństwo; 

3.4. koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie 
od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie; 

3.5. w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji 
określonej w pkt 3.3. Zamawiający może powierzyć wykonanie  zabezpieczenia 
innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu; 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2., 1.3. Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały 
wykonane zgodnie z umową i odebrane. Wysokość wynagrodzenia obliczona będzie na 
podstawie kosztorysu powykonawczego przedłożonego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

5. Postanowienia ust. 3, 4  stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający  odstąpił od umowy na podstawie ustawy. 

6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych 
przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust.3 pkt. 3.2. i 3.5.  naliczone zostaną 
odsetki ustawowe. 

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego 
kosztów, określonych w ust. 3pkt. 3.2. i 3.5. wraz z odsetkami z wynagrodzenia 
Wykonawcy składając właściwe oświadczenie. 

 
§17 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy                               
w następujących okolicznościach:  
1.1. w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem 

robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed 
zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego; 

1.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji niniejszego przedmiotu 
zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
2.1. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
przedmiotu umowy; 

2.2. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia 
itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania 
Wykonawcy nie wynika z braku niezwłocznego podjęcia lub  podjęcia wadliwego 
wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz 
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prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania 
wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o 
okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów 
zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

2.3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.; 
2.4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości; 
2.5.  roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia; 
2.6.  zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót; 
2.7.  zmiany stanu prawnego; 
2.8.  warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć; 
2.9.  w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie 

budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak 
wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;  

2.10.  wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia 
zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące 
się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, 
działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej; 

2.11.  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

2.12. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które 
wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych 
warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności 
ekonomicznej inwestycji; 

3. Zmiana ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na 
realizowany przedmiot umowy. 

4. Dopuszcza się zmiany kluczowego personelu w przypadkach określonych  
w niniejszej umowie. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin 
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6. Nie stanowią zmiany umowy zmiany danych teleadresowych, związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną w tym zmiana nr rachunku bankowego oraz danych 
rejestrowych . 

7. W wyniku 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 zgodnie z art. 145 u.p.z.p.. 

8. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 
nieważności. Okoliczności przewidziane powyżej a stanowiące podstawę zmiany Umowy 
stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Umowa w sprawie 
zamówienia publicznego zgodna z załączonym do SIWZ wzorem zostanie zawarta z 
wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
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§18 
ROZTRZYGANIE SPORÓW 

 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
 

§19 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy 

Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa budowlanego. 

 
 

§20 
 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 
1.1.Zamawiający – „Górna Raba” Spółka z o.o. ul. Krakowska 27e  

34-730 Mszana Dolna 
Email: biuro@gornaraba.pl 
 

1.2.Wykonawca - ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
Email:……………………………… 
Tel…………………………………. 
 

2. Każda zmiana informacji, określonych w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania 
drugiej strony. 

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod 
dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 

4. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1  
oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-
mailową na adresy podane w ust. 1. 

 
§21 

 
Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
§22 

 
Integralną część umowy  stanowią: 
 
ZAŁ ĄCZNIKI:  

1. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................; adres Wykonawcy ......................................................................... 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Dolnej w  rejonie ul. Słonecznej wraz z przyległymi” 

,przedstawiam: 
Wykaz osób zatrudnionych na umow ę o prac ę 

 

Lp. Imi ę i nazwisko 
Podstawa do 

dysponowania *  
Zakres wykonywanych 

czynno ści** Podpis pracownika 

1 2 4 3 4 
1.     

2.   
 

 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

UWAGA:  
*  w kolumnie 2 wpisać podstaw ę do dysponowania wskazan ą osob ą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa z podwykonawcą itp. 
** w kolumnie 3 można scalić poszczególne wiersze w przypadku kilku osób wykonujących tą samą czynność 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie 
(łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 
 
 
…………................................, dnia ..........................    

        /Podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 


