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UMOWA 26/B/2019 

 

w dniu ……………..  roku w Zdzieszowicach pomiędzy: 

 

„Wodociągi i Kanalizacja”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, posiadającą NIP 1990066693 

i REGON 160156583, wysokość kapitału zakładowego: 29 900 000,00 zł, reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu - Panią Izabelę Miszkiewicz zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

……………, reprezentowana przez: …….. zwanym dalej WYKONAWCĄ  

 

o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1.1 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych: 

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzozowej 

w Zdzieszowicach”. 

1.2 Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami 

lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie dokumentacją 

projektowo-wykonawczą dla realizowanego zadania, obowiązującymi przepisami w tym 

w szczególności z ustawą Prawo budowlane. 

1.3 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa, bez udziału 

podwykonawców lub z udziałem podwykonawców. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

które części robót zostaną wykonane samodzielnie, a które przez podwykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania. 

1.4 Każde odstępstwo od ustalonego zakresu prac, wymaga uprzedniej, pisemnej (pod rygorem 

nieważności) zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

2.1 WYKONAWCA jest zobowiązany: 

1) przejąć teren budowy w dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż 5 dni 

od zawarcia umowy; 

2) zakończyć realizację przedmiotu niniejszej umowy, wraz z przekazaniem kompletnej 

dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji pozwalającej Zamawiającemu na uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie w terminie do 16.12.2019 r.  

2.2 Przesuniecie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

2) zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) działania siły wyższej,  
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4) nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót, 

W każdym z powyższych przypadków WYKONAWCA ma prawo do przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy - o czas uzasadniony trwaniem powyższych 

przeszkód. 

2.3 WYKONAWCA winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 

opóźnień w wykonaniu umowy oraz niezwłocznie pisemnie (po rygorem nieważności) 

poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących 

skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania 

robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu robót, a w szczególności naruszeniem terminu 

zakończenia wykonywania tych robót – ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY 

zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. WYKONAWCA jest wówczas zobowiązany 

do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania 

terminów zakończenia robót.  

 

§3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

3.1 WYKONAWCA jest w pełni świadom istniejących warunków realizacji robót i  nie wnosi 

zastrzeżeń w tym zakresie,  co zostało uwzględnione w ramach wynagrodzenia umownego. 

3.2 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową i załącznikami 

do niej. zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz polskimi normami i przepisami, 

przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, 

ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody 

i pozostałych mediów, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

3.3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać 

z materiałów własnych. WYKONAWCA obowiązany jest stosować wyłącznie materiały 

budowlane nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane 

aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu 

budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób 

trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich dla 

wykonania prac z użyciem tych materiałów. Koszty transportu materiałów ponosić będzie 

WYKONAWCA. 

3.4 WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 

1) odpowiedzialności za teren budowy po jego przekazaniu; 

2) przed przystąpieniem do prac zasadniczych odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, 

w tym wykonania ogrodzenia tego terenu, oraz pieczy nad tym terenem, zapewnienie drogi 

tymczasowej do miejsca terenu robót; 

3) zapewnienia stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, 

terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 

4) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiałów i urządzeń Inspektora Nadzoru lub 

przedstawiciela Zamawiającego, zaś w zakresie materiałów i urządzeń równoważnych 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; 

5) uzyskania decyzji oceny higienicznej na materiały, wyroby oraz substancje stosowane do 

rozbudowy wodociągu, zgodnie z §24 i §25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 2294); 

6) zapewnienie zabezpieczenia geodezyjnego dla realizowanej inwestycji, 

7) każdorazowego niezwłocznego zawiadamiania Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego 

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

8) informowania Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco 

o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
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ich wykonania; 

9) organizacji na swój koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz 

maszyn i urządzeń do i z placu budowy;  

10) uzgodnienia miejsca odprowadzenia wód z odwodnienia i prób tj. płukania oczyszczającego; 

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robót wraz ze znajdującymi się na tym 

terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego, 

w okresie wykonywania umowy; 

12) pełnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych (w tym 

w szczególności kabli energetycznych, teletechnicznych, sieci kablowych, rurociągów 

gazowych, wodnych, kanałów sanitarnych lub deszczowych itp.) wynikłe podczas i/lub 

w związku z wykonywaniem Robót i zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ich 

skutków i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych; 

13) zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu; 

14) informowania Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o konieczności 

wykonania robót zamiennych; 

15) pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania robót przez 

WYKONAWCĘ lub związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, 

ustalonych na podstawie wskazań odpowiednich liczników albo kalkulacji 

ZAMAWIAJĄCEGO, gdyby montaż takich liczników nie był możliwy; 

16) utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; 

w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do 

wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia 

należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY; 

17) uzgodnienia z właścicielami i zarządcami działek, na których będą prowadzone prace zasad 

wejścia w teren (w tym uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego) oraz ponoszenia kosztów 

zajęcia pasa, jeśli będzie wymagane; 

18) opracowania i uzgodnienia i poniesienie kosztów projektu zmiany organizacji ruchu, 

w przypadku, gdy będzie on wymagany; 

19) wykonania, przed wejściem w teren, dokumentacji fotograficznej, zinwentaryzowania terenu, 

a po wykonaniu robót do uzyskania pisemnego oświadczenia od właściciela posesji, że teren 

został przywrócony do stanu poprzedniego, a właściciel nie ma żadnych roszczeń z tytułu 

zrealizowanych robót; 

20) przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji, 

b) stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, 

c) kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, 

d) posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie, 

posiadającymi ważne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające dobry stan techniczny 

odpowiednimi dla wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia, 

e) przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-

ruchowej, 

f) wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające 

odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami, 

g) zapewnienie stałego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów 

przeciwpożarowych, 

h) szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż 

szczegółowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe), 

i) wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk pracy, na których 

wykonywane są roboty oraz własnych magazynów i zaplecz socjalnych; 

21) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów 

wytworzonych przez WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy, w tym 

sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania 
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lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do 

wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia 

należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające wykonanie w/w obowiązku; 

22) wykonania kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych; 

23) wykonania badań wody w zakresie mikrobiologii przed włączeniem rozbudowywanej 

sieci do istniejącego wodociągu; 

24) zgłoszenia wykonanych prac do odbioru końcowego robót oraz uczestniczenie 

w czynnościach odbioru końcowego robót i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

25) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, zgodnie z §8 pkt 8.1 ppkt 3, kompletu atestów i świadectw 

dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego; 

26) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 3 (słownie: trzech) egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej w formie papierowej i 1 (słownie: jednego) w formie elektronicznej na 

nośniku CD/DVD oraz protokołów wymaganych kontroli lub sprawdzeń oraz dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji, przed 

odbiorem końcowym; 

27) przekazanie wraz z dokumentacją powykonawcza podpisanej Karty gwarancyjnej zgodnie ze 

wzorem; 

28) zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń 

w terminie 3 (słownie: trzech) dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji 

zaplecza budowy, pod rygorem ich usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, 

na co ten wyraża zgodę; 

29) odpowiedzialności za uporządkowanie oraz przywrócenie terenu Robót do stanu sprzed 

przystąpienia do Robót. W przypadku nie doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego 

Zamawiający upoważniony będzie do wykonania niezbędnych czynności we własnym 

zakresie, a nadto do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami powstałymi z tego powodu; 

30) W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę w ziemi jakichkolwiek urządzeń podczas 

wykonywania Robót lub ich  próby jak również po ich zakończeniu, wszelkie prace z tego 

tytułu, w tym odkopanie, zajęcie pasa drogowego, odtworzenie nawierzchni zostaną 

wykonane przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt i ryzyko. O zaistnieniu sytuacji, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, a nadto umożliwić 

Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej nadzorowanie wykonywanych przez 

Zamawiającego prac, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Zamawiającego; 

31) Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania żadnych robót dodatkowych i zamiennych 

bez zgody i zamówienia Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem braku  zapłaty za 

wykonane prace. 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

4.1 WYKONAWCA oświadcza iż: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, 

a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem 

i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robót 

przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające 

na ich należyte wykonanie; 
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3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia 

wykonania części robót określonemu podwykonawcy; 

4) zapoznał się z dokumentacja projektowo-wykonawczą oraz dokumentacją towarzyszącą – 

zgody właścicieli gruntów na których będzie realizowana inwestycja oraz warunkami 

wykonania prac i nie wnosi do niej zastrzeżeń 

5) przed przystąpieniem do robót zapozna się z zakresem i miejscem wykonywania robót, w tym 

terenem budowy oraz wszystkimi warunkami wykonywania niniejszej umowy. 

4.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu złożenia oświadczeń 

niezgodnie z prawdą i przestrzegania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, 

oświadczeń, o których mowa w ust. 4. 1 niniejszego paragrafu.  

4.3 WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego wydania 

ZAMAWIAJĄCEMU, ponosić będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody rzeczowe i osobowe wynikłe na tym terenie 

oraz w związku z realizacją robót objętych przedmiotem umowy w tym również wobec osób 

trzecich. 

4.4 WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami 

spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza 

wykonanie umowy, warunków wykonania i prowadzenia robót na terenie inwestycji, 

zastosowanych materiałów,   naruszenia  praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, 

znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii 

i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy, i poniesie wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 

4.5 Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty 

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedzialności za wadliwy produkt 

zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł na 

zdarzenie. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. Ubezpieczeniem 

powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku 

z realizowaną umową. 

 

§5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy WYKONAWCY w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie 

z postanowieniami umowy; 

3) dokonanie odbioru końcowego robót. 

 

§6 

NADZÓR I KONTROLA 

6.1 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak 

wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo 

do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na 

koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym 

wymogom.  
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6.2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od 

WYKONAWCY usunięcia z placu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się 

niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.  

6.3 Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzić kontrole poprzez swoje wewnętrzne 

jednostki, jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz. Kontrola 

przeprowadzona przez Zamawiającego jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności 

wykonanych Robót. 

6.4 W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zakres robót niezgodnie z przepisami technicznymi oraz 

dokumentacją projektowo-wykonawczą, wówczas Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania 

prowadzenia robót, lub użycia materiałów, sprzętu i elementów o nieodpowiedniej jakości. Wyżej 

wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie. 

6.5 Jeśli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w pkt 6.4 wpływają na pogorszenie stanu 

przedmiotu umowy, jego części jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca 

niniejszym zobowiązuje się uczynić. 

6.6 Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w pkt 6.4 i 6.5 

stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego. 

 

§7 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

7.1 Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO będzie ……………., tel. ………….., e-mail …………. 

7.2 Inspektorem Nadzoru ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie ………, tel. …….., e-mail ……… 

7.3 Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie ………., tel. ………, e-mail …… 

7.4 W przypadku zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika 

budowy należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić 

o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy. 

7.5 Zmiana osób wskazanych przez WYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY 

wyrazi zgodę na zmianę osoby kierownika budowy wyłącznie gdy nowoproponowana osoba 

będzie spełniała minimalne wymogi w zakresie uprawnień oraz doświadczenia wymaganych dla 

pełnienia tej funkcji. 

7.6 Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, 

istotnych przy realizacji umowy.  

 

§8 

ODBIÓR KOŃCOWY ORAZ ODBIÓR POGWARANCYJNY 

8.1 Odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy zostanie dokonany po całkowitym 

zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i przebiegać będzie w następujący 

sposób: 

1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do 

odbioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy, 

2) ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór końcowy nie później niż w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji wykazanej w ppkt. 3), 

3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem końcowym dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio: 
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 dokumentację powykonawczą; 

 powykonawczą inwentaryzację powykonawczą; 

 atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

WYKONAWCĘ, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych przedmiotem umowy, protokoły szczelności;  

 podpisaną Kartę Gwarancyjną, w brzmieniu zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4) Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający. Niestawiennictwo Wykonawcy 

na termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub odmowa jego podpisania, 

pozbawia Wykonawcę prawa wnoszenia zastrzeżeń do stanowiska Zamawiającego w 

przedmiocie jakości wykonanych robót, a protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

jednostronnie przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążący. 

5) W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w wykonanych robotach objętych przedmiotem 

umowy Zamawiający ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót do 

czasu ich usunięcia. Jeśli w ocenie Inspektora Nadzoru Zamawiającego, usterki nie mają 

istotnego znaczenia dla należytego wykonania robót przez Wykonawcę, może dokonać 

odbioru  robót, mimo występowania usterek, wpisując usterki do protokołu odbioru 

końcowego robót 

6) Jeżeli w protokole odbioru końcowego robót stwierdza się, że Wykonawca winien na swój 

koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż do 5 dni. Do czasu ich 

usunięcia Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy.  

8.2 Odbiór pogwarancyjny robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie dokonany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w formie protokolarnej i będzie miał on na celu stwierdzenie wywiązania 

się przez WYKONAWCĘ z zobowiązań wynikających z gwarancji jakości. ZAMAWIAJĄCY 

przeprowadzi komisyjny odbiór w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji jakości 

wskazanego w §11 pkt. 11.1 umowy, nie później jednak niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed 

upływem tego okresu. 

8.3 Odbiór końcowy jak i odbiory robót ulegających zakryciu wymagają wpisu do Dziennika budowy 

i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  

 

§9 

WYNAGRODZENIE  

9.1 Za wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie ryczałtowe.  

9.2 Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu 

umowy określonego w §1 stanowi kwotę brutto ………… zł (słownie: ………. PLN …/100). 

Kwota ta zawiera podatek VAT. 

Kwota netto – …….. zł (słownie: ……….. PLN …/100). 

9.3 Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 9.2 obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty robót tymczasowych, prac 

pomocniczych, robót towarzyszących, przestojów oraz zysk, usuwanie wad stwierdzonych przy 

odbiorze jak i w okresie gwarancji i rękojmi, ubezpieczenie, koszty materiałów oraz pozostałych 

czynników cenotwórczych określonych załącznikami do umowy oraz niniejszą umową.  

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 9.2 niniejszego 
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paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w pkt. 9.2 z wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 

zmiany podatku VAT oraz postanowień § 15 Umowy. 

9.4 Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt. 9.2 powyżej nastąpi jednorazowo w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru 

końcowego robót objętych przedmiotem umowy oraz usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  

i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie 

faktury końcowej VAT.  

9.5 Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.6 ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać płatności wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez 

WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów powoływanych 

w niniejszej umowie, związanych z wbudowanymi materiałami lub robotami, a także 

w przypadku nie dostarczenia zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO Karty Gwarancyjnej. 

9.7 Faktura VAT zostanie zapłacona przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem dokonania ewentualnych 

odpowiednich potrąceń lub zatrzymań przewidzianych umową lub przepisami prawa). 

9.8 Wykonawca załączy do faktury oświadczenie o nie zaleganiu z wymagalnymi dla 

podwykonawców płatnościami za wykonane roboty, o ile to będzie zgodne ze stanem faktycznym  

i o ile takie  występują. 

 

§10 

ZAKAZ CESJI 

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść 

wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem 

cesji praw na rzecz banku udzielającego gwarancji lub instytucji ubezpieczających WYKONAWCĘ 

w zakresie ryzyk związanych z niniejszą umową lub na rzecz osoby lub organizacji, która zaspokoiła 

roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY. 

 

§11 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 

11.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU … miesięcznej gwarancji na  cały przedmiot 

umowy tj. materiały i roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót objętych przedmiotem 

umowy przez obie strony umowy i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.  

11.2 Szczegółowe warunki gwarancji jakości i usuwania wad w ramach tej gwarancji określone 

zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Umowy. 

11.3 Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

11.4 WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres równy okresowi gwarancji liczony od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przez obie strony umowy i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.  

11.5 WYKONAWCA w okresie rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową 

jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło 

dostawy.  

11.6 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

o gwarancji i rękojmi przy sprzedaży, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na mocy Karty 

Gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik do Umowy. 
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§12 

SIŁA WYŻSZA 

12.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzenia siły wyższej.  

12.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć 

przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne 

zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się 

Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.  

12.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: 

strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub 

wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia, niesprzyjające warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady deszczu, śniegu lub 

mrozy poniżej -10C) i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły 

przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w 

stosunku do nich samych i ich działalności. 

Rozpoczęcie, trwanie i ustanie okoliczności siły wyższej, wpisuje się do dziennika budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

okoliczności siły wyższej i udokumentowania tych okoliczności w terminie do 3 dni od ich 

wystąpienia. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez Wykonawcę 

powoduje, że Zamawiający będzie uważał żądanie przedłużenia terminu za nieuzasadnione i może 

obciążyć Wykonawcę wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi niniejszą Umową. 

 

§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIĄZANIE UMOWY W TRYBIE 

NATYCHMIASTOWYM 

13.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym 

w szczególności, gdy: 

1) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót, 

2) WYKONWCA nie odebrał placu budowy w terminie określonym umową,  

3) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia 

Inspektora nadzoru, pomimo wezwania do usunięcie naruszeń, 

4) WYKONAWCA wstrzymuje roboty nie mając zezwolenia od Inspektora Nadzoru lub 

przedstawiciela Zamawiającego, 

5) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY, 

w przypadku określonym w ppkt. 2, 3, 4 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia 

zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY na koszt 

WYKONAWCY dotychczasowego. 

W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania i kar umownych. 

13.2 W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące 

obowiązki: 

1) WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót 

w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie 

swoich roszczeń. 
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2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. 

3) WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

WYKONAWCA nie odpowiada. 

4) WYKONAWCA niezwłocznie, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

13.3 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  

13.4 Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym gdy środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź 

zostały cofnięte lub ograniczone.  

13.5 W wypadku o którym mowa w ust. 13.3 i 13.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego 

wartość zostanie protokolarnie ustalona w dniu odstąpienia od umowy. 

13.6 Umowa może zostać rozwiązana każdorazowo za porozumieniem stron. 

 

§14 

KARY UMOWNE 

14.1.WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 pkt 2.1 

niniejszej umowy lub naruszenie innego terminu określonego niniejszą umową i załącznikach 

do niej z zastrzeżeniem pkt 3 - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) 

wartości umowy brutto określonej w §9 pkt. 9.2 umowy - za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY – w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości umowy 

brutto określonej w §9 pkt.9.2 umowy; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji – w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości umowy brutto 

określonej w §9 pkt. 9.2 umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie 

ustalonej jako termin ich usunięcia z zastrzeżeniem zapisów Karty Gwarancyjnej; 

4) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości – 2 % kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy; 

5) nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 2% (słownie: dwóch)  wartości 

umowy brutto określonej w §9 pkt. 9.2 umowy za każdy taki przypadek; 

6) za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków nałożonych na niego w treści niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem pkt powyższych - Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

kwotą 2 000,00 zł na każde takie naruszenie  

14.2 Należności z tytułu kar umownych oraz innych wierzytelności wynikających z umowy 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktury wystawionej 

przez WYKONAWCĘ, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. 

14.3 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 
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§15 

ZMIANY UMOWY 

15.1 ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzenia niniejszego postępowania. Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

15.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu. 

15.3 Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy 

w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest 

każdorazowo zgoda Zamawiającego. 

 

§ 16 

POUFNOŚĆ I WŁASNOŚĆ DOKUMENTACJI 

16.1 Wszelkie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego projekty, plany, szkice, modele, 

specyfikacje oraz pozostałe dokumenty i informacje techniczne, technologiczne, handlowe 

i organizacyjne ujawnione Wykonawcy w sposób zamierzony lub przypadkowy przez 

Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy stanowią tajemnicę 

handlową. 

16.2 Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb 

wykonania postanowień niniejszej Umowy zarówno w czasie jej trwania jak i po wygaśnięciu 

niniejszej Umowy, Wykonawcy nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego zezwolenia 

Zamawiającego w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też 

wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie materiałów i informacji, o których mowa w 

ust. l. Wykonawca zobowiązuje się ponadto podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 

zobowiązania swoich pracowników, pełnomocników oraz osób trzecich bezpośrednio lub 

pośrednio zaangażowanych w wykonanie niniejszej Umowy do zachowania poufności 

powierzonych Wykonawcy materiałów i informacji, o których mowa w ust. l. 

16.3 Jeżeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązanie określone w ust. l 

niniejszego paragrafu, zapłaci karę umowną stanowiącą równowartość kwoty 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w §9 niniejszej Umowy. Jeżeli wysokość szkody 

wyrządzonej Zamawiającemu okaże się być wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający 

ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

16.4 Za przestrzeganie obowiązków o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy 

nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów. 

 

 §17 

PODWYKONAWCY* 

17.1 Wykonawca wykona roboty siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców. 

17.2 Wykonawca zawiadomi pisemnie odpowiednio wcześniej Zamawiającego tj. przed podpisaniem 

z Podwykonawcami umów o zamiarze powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom. 

Zawiadomienie będzie zawierało informację o zakresie powierzanych im robót i terminie 

realizacji robót.  

17.3 Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przedmiotowego zawiadomienia nie 

wniesie na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umów 

z zaproponowanymi Podwykonawcami.  

17.4 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca prześle kopię zawartych z Podwykonawcami umów. 

17.5 Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego  

Podwykonawcy tak, jak za własne działania. 
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§18 

                      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

18.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………… 

o wartości …………….. zł słownie: …………………………………………. 00/100 złotych, co 

stanowi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

18.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad po stwierdzonych przy odbiorze jak 

i w okresie rękojmi i gwarancji. 

18.3 Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

18.4 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

18.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było 

płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo i nie zawierało zapisów 

o ograniczeniu odpowiedzialności oraz zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 

oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą 

mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

18.6 Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

18.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

18.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w niniejszej umowie.  

18.9 Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

18.10 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającego będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty  całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Postanowienie 

niniejszego pkt winno mieć stosowne odzwierciedlenie w treści dokumentu gwarancyjnego. 

18.11 Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę  nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia, z zastrzeżeniem prawa do dokonywania 

ewentualnych potraceń . 

  

§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.1 Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych 

właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 

19.2 Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty wymienione w §1 pkt 1.2 umowy 
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19.3 Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym 

dla danej strony uważać się będzie za skutecznie dokonane. 

19.4 W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

właściwych ustaw szczególnych m.in. prawa budowlanego.  

19.5 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  


