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Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

       Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy 
 

U M O W A 

Zawarta w dniu ………….2018 r. w Domaszowicach pomiędzy Gminą Domaszowice z 

siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice (NIP 752-13-73-411, Regon 

531413136), reprezentowaną przez ……………………………………………… zwaną w dalszej 

części umowy Zamawiającym,  

a …..………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia 

……………….. r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice. 

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii.” 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio wykonanie robót budowlanych 

polegających na: 
1) Budowie sieci, w tym: 

1.1) kanały grawitacyjne, 
1.2) sieć kanalizacyjna ciśnieniowa, 
1.3) tłocznia D-1, pompownia D-2, 
1.4) zasilanie energetyczne, 
1.5) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. 

2) Budowie przyłączy, w tym: 
2.1) przyłącza i przepięcia grawitacyjne, 
2.2) przyłącza ciśnieniowe, 
2.3) pompownie przydomowe, 
2.4) zasilanie energetyczne, 
2.5) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe. 

3. Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono 



2 

 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (nazywanych dalej STWiORB) oraz w przedmiarze robót stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania: 
1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
sporządzenia takiego planu, 
2) Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
3) projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z ich zatwierdzeniem), 
4) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego, 
5) innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji 
kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej, 
6) harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
7) innych dokumentów i opracowań, które w związku ze specyfiką zadania oraz 
wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa winny zostać wykonane. 

5. Wymagania dodatkowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z 
dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl., 
2) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac 
oraz z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacją 
powykonawczą), 
3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej budowy, 
4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych 
dokumentów wraz z wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na zakończenie robót 
i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu całości robót, 
5) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w 
projekcie budowlanym, 
6) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i 
przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwot 
przedstawionych w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach 
umowy, 
7) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 
8) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu, oznakowanie budowy, zajecie pasa 
drogowego wraz z kosztami z tym związanymi, 
9) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe nie nadające się do odzysku na miejsce 
składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przekazanie na składowisko wytworzonych odpadów powstałych w 
wyniku realizacji zamówienia, 
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości.  Wykonawca nie może wbudować 
materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 
12) Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym 
dróg, placów, posesji itp., na których realizowane będą prace związane z przedmiotem 
zamówienia. Odtworzeniu podlegać będą wszystkie rodzaje nawierzchni z 
doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego - niepogorszonego. W przypadku 
nawierzchni utwardzonych – asfalt, nawierzchnia tłuczniowa lub nawierzchnia z 
destruktu asfaltowego, Wykonawca uzgodni protokolarnie z Zamawiającym zakres 
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robót odtworzeniowych – bezpośrednio po wykonaniu robót ziemnych, uwzględniając 
konieczne – w zależności od rodzaju nawierzchni poszerzenia odtwarzanych 
nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego, 
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz 
urządzeń planowanych do wbudowania, 
14) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w 
ramach niniejszej umowy. 

6. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w 
szczególności do: 
1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego 
wykonania niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji, 
2) dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego 
wykonania niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i 
obowiązków nałożonych na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej 
warunkach i uzgodnieniach, 
3) sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, 
w tym w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i 
czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót branżowych oraz robót 
wykonanych przez Podwykonawców, 
4) sporządzenia dokumentacji Powykonawczej wraz z kosztorysami powykonawczymi 
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
1) Dziennik budowy, 
2) książkę obmiarów, 
3) protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców, 
4) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty, 
2) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych; w przypadku 
nie zachowania czystości i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać 
te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę, 
3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; usunięcia poza teren budowy 
wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i 
robót czystego oraz nadającego się do użytkowania; w przypadku nie uporządkowania 
miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po ich zakończeniu, 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 
wykonania Wykonawcę, 
4) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. 
poz. 21 z późn. zm.), 
5) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji; po zakończeniu robót Wykonawca 
zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie Zamawiającego ilości odpadów i 
miejsca ich składowania, 
7) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami 
stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo – wodnego, 
8) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi, 
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9) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich z 
zachowaniem przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz 
przeciwpożarowych, 
10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, 
11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót na 
terenie budowy na własny koszt, 
12) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 
przyczyn ich powstania, 
13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników stron umowy, Podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 
14) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób 
realizujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny 
koszt, 
15) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, 
wody do celów budowlanych oraz innych mediów, 
16) wystąpienia do odpowiedniego zarządcy dróg z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
zajecie pasa drogowego (koszt zajęcia pasa drogowego poniesie Wykonawca robót), 
17) zorganizowania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu (obejmuje to również 
każde wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na wniosek zarządcy drogi lub policji) 
na swój koszt (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia); Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed jej wprowadzeniem lub zmianą, 
o każdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z realizowanymi 
robotami; Wykonawca zobowiązany jest również do jej całkowitej likwidacji wraz z 
demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 
18) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących 
do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub 
przez jego Podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia 
stanu istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania, 
19) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej i 
geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
20) oznaczenia i zabezpieczenia sieci oraz urządzeń podziemnych; w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia (np. istniejącego uzbrojenia, znaków geodezyjnych) w toku 
realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia - doprowadzenia do stanu 
poprzedniego, wznowienia) na swój koszt, 
21) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 
22) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 
23) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
przepisami wykonawczymi do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, 
24) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej, 
25) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 
odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom, 
26) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z 
późn. zm.), 
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27) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego lub powołanego przez niego 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiającego, 
certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z normami, 
28) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia wymogów określonych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej oraz przez prawo, w szczególności atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań 
technicznych; dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót; nie wykonanie tego zobowiązania 
stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego, 
29) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
30) zawiadomienie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających 
zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela 
Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt; termin i zakres każdorazowo muszą 
być ustalone z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
31) realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
32) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, 
których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie 
rozwiązać we własnym zakresie; Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie 
wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na 
podstawie zawartej umowy, 
33) niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 
34) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 
35) przestrzegania zapisów umowy dotyczących Podwykonawców, w tym dostarczenie 
Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców, 
36) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań, itp. niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, nie wykraczających poza zakres umowy, 
37) usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez 
przedstawicieli Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w 
okresie gwarancji i rękojmi; powyższe dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, instalacji 
lub sieci podziemnych, 
38) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu 
profesjonalnie świadczącego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, 

zawartym w dokumentacji projektowej oraz SIWZ obejmującymi szczegółowy zakres 

przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne, a także zgodnie z ofertą 

przetargową. Powyższe dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

10. Wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy będzie następowało w oparciu o 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

11. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację 

projektową, zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu 

zamówienia. 
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12. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego 

wynikających z SIWZ, dokumentacji projektowej i wynikające z niniejszej umowy oraz 

wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla stabilności, 

ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy, nie 

wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia. 

13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz 

realizowane roboty. 

14. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjętej dokumentacji projektowej muszą być 

bezwzględnie konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wykonane 

mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń 

oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

15. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie później niż 

na 14 dni przed planowanym zakończeniem robót dot. przedmiotu zamówienia. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz 

urządzeń planowanych do wbudowania. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie. 

Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują obniżenie kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy lub powodują poprawienie parametrów technicznych 

wybudowanego obiektu). Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie zmian 

materiałów i urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

18. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z dokumentacją projektową, a warunki zamówienia są mu znane, 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników lub kontrahentów (Podwykonawców) w wykonaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia 

czy wykonania umowy, 

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, 

5) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, Podwykonawców oraz osoby 

trzecie na zasoby których powołał się w ofercie, 
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6) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, 

które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, 

7) cały przedmiot umowy wykona z materiałów i urządzeń własnych oraz terminowo 

przekaże go Zamawiającemu, 

8) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych 

w niniejszej umowie, 

9) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 

lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są m.in.: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - …………………….. 

b) Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego – 

Aleksandra Dąbrowska-Mazur – (koordynator ze strony Zamawiającego) 

2. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy: 

a) ds. realizacji umowy -  ……………………………………… 

b) kierownik budowy - ……………………………………. 

 

3. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 stanowi zmianę 

umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy. 
4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana na to stanowisko musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ.  
5. Wykonawca potwierdza niniejszym, że otrzymał od Zamawiającego kompletne 

dokumentacje projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, na podstawie których wykonywane będą roboty budowlane i po 

zapoznaniu się z ich treścią nie zgłasza żadnych uwag czy zastrzeżeń w ich zakresie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania 

Zamawiającego o: 
1) jakichkolwiek zastrzeżeniach do dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności o zauważonych błędach czy 

wadach, które ujawnią się w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

2) opóźnieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupełniającej 

dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, których brak może spowodować lub powoduje przerwę w realizacji robót 

budowlanych. 
7. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie mogą być 

udostępniane osobom nieupoważnionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny 

sposób, jak tylko dla potrzeb wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o 

takie przechowywanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych, by nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione. 
8. Powielanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub ich części, może odbywać się wyłącznie dla celów związanych z 

wykonaniem umowy. Koszty z tym związane pokrywa we własnym zakresie 

Wykonawca. 
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9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wyżej opisaną dokumentację. 
 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: 02.04.2018 r. 

2) Termin  zakończenia robót – etap I (budowa sieci) do dnia 31.08.2018 r. 

3) Termin zakończenia robót – etap II (budowa przyłączy) do dnia 28.02.2019 r. 

2. Niedotrzymanie terminu zakończenia  robót, o którym mowa w ust. 1, pkt 2 i 3  niniejszej 

umowy oznacza rozpoczęcie terminu do naliczania kar umownych, o których mowa w § 

12. 

3. Roboty objęte umową wykonane będą według chronologii wynikających z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, który może ulec zmianie 

za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, którego zakres 

rzeczowy opisany jest w niniejszej umowie, wynosi: 

1) netto: ……………….. zł  

(słownie: ………………………………………..…………. złotych i …./100) 

2) stawka VAT: ………. % 

3) brutto: ……………….. zł  

(słownie: ……………………………….…………….…. złotych i …../100) 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty m.in.: wszelkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą 

likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 

oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie nie 

budzi wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na 

niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o 

zwiększenie wynagrodzenia. 

 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty 

budowlane może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 
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2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa.  

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców 

Wykonawca i Podwykonawca  będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną 

odpowiedzialność za te roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub 

zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania  lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres robót do wykonania, 

     2)  termin realizacji, 

     3)  wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującym prawem),  

     4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

 5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, którzy zawarli:  

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub, 

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi,  

 Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia 

bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią 

umowy o podwykonawstwie.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:  

1) zapisów uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy, 
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3) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.  Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 

natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę 

powinno być poprzedzone pisemną akceptacją umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem. W przypadku  przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo przez Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę konieczne jest 

dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

10.  Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku 

przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ 

wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

11.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę. 

12.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, 

uważa się, że zaakceptował tę umowę.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 

dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

14.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, 

Zamawiający w formie pisemnej informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary 

umownej. 

15.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16.  Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 

umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
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17.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

18.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął 

w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy, lub dowody 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o 

podwykonawstwo.  

19.  Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

20.  Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

żądania Podwykonawcy.  

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi 

należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 

20, uwag, które potwierdziłyby niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany  albo odsunięcia Podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie  do dalszych 

Podwykonawców. 

25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres 

gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 

wynikających z tych zobowiązań. 
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26. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Prawa zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej.   

 

§  6 

1. Wykonawca robotę objętą zamówieniem wykona bez udziału Podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca robotę objętą zamówieniem powierzy Podwykonawcy na zsadach 

określonych w § 5 w następującym zakresie: ……………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………. 

2. W przypadku wykonywania roboty przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te roboty.* 

* (udział Podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za roboty zostanie wpisany 

zgodnie z deklaracją przedstawianą w ofercie) 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się  na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych po wykonaniu i odebraniu 

poszczególnych etapów przedmiotu umowy.  

2. Faktury mogą być wystawione po  bezusterkowym odbiorze robót i pisemnym 

potwierdzeniu tego faktu w protokole odbioru częściowego i końcowego, przez strony 

umowy oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Strony ustalają, że płatność za faktury częściowe i końcową za wykonane roboty 

budowlane dla zadania sprecyzowanego w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie 

odpowiednio po: 

1) wykonaniu ok. 30% wartości I etapu zamówienia (budowa sieci), 

2) wykonaniu ok. 60% wartości I etapu zamówienia (budowa sieci), 

3) zakończeniu I etapu zamówienia (budowa sieci), 

4) wykonaniu ok. 30% wartości II etapu zamówienia (budowa przyłączy), 

5) wykonaniu ok. 60% wartości II etapu zamówienia (budowa przyłączy), 

6) końcowym rozliczeniu po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia. 

4. Wartość rozliczanych robót, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie się 

odbywała na podstawie wykonanych robót budowlanych zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru, obliczana następująco: wartości jednostkowe robót będą 

przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z 

książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu zmiana ustalonego w § 4 ust. 1 

wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót 

będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie 

ofertowym!) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu wartości jednostkowych, 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym – zmiana ta nie jest zmianą istotną w 

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 

5. Wartości jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym będą obowiązujące przy 

wszystkich rodzajach rozliczeń. 
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6. Rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót nastąpi na podstawie 

obmiaru wykonanych robót w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

7. Ostateczna wartość całego przedmiotu zamówienia, określona w § 4 ust. 1, zostanie 

ustalona po odbiorze całości robót budowlanych, zatwierdzonym protokołem odbioru 

końcowego robót, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu 

powykonawczego (sporządzonego po zakończeniu I etapu – budowie sieci oraz 

zakończeniu II etapu – budowie przyłączy) sporządzonego przez Wykonawcę, 

sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

8. Nie przewiduje się możliwości wzrostu wartości jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym. 

9. Płatności rozliczeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbywać się będą po 

wykonaniu odpowiednich robót związanych z przedmiotem zamówienia, pod 

warunkiem przedstawienia dowodów rozliczenia, o których mowa w ust. 10 i 11 

niniejszego paragrafu. 

10. Częściowe rozliczenie nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu: 

1) prawidłowo wystawionej faktury na podstawie częściowego bezusterkowego 

protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora Nadzoru, 

2) przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z Podwykonawcami 

(jeżeli dotyczy). 

11. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu 

całego przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu: 

1) prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora 

Nadzoru, 

2) przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z Podwykonawcami 

(jeżeli dotyczy). 

12. Płatność za prawidłowo wystawione faktury nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze. 

13. Faktury wystawione zostaną na: 

Gminę Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP: 752-13-73-411 

14. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub 

związaną z niniejszą umową z każdej płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia 

przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 

niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. 

15. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

16. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

18. Wynagrodzenie nie może być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

19. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 18 niniejszego 

paragrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń 

wszystkich Podwykonawców. 
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20. Prawidłowo wystawione przez Podwykonawców pisemne oświadczenie potwierdzające, 

że Wykonawca zapłacił im należne wynagrodzenie stanowić będzie dla Zamawiającego 

podstawę do zapłaty faktury częściowej i końcowej  na rzecz Wykonawcy. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca do faktury nie dołączy prawidłowych pisemnych 

oświadczeń, o których mowa wyżej to Zamawiający wynagrodzenie należne za 

wykonanie zamówienia wypłaci bezpośrednio Podwykonawcom (na konta bankowe 

Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur), do wysokości  określonej w umowie 

zawartej przez nich z Wykonawcą na zasadach określonych w § 5  niniejszej umowy. 

22. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom, będzie prawidłowo wystawiona 

faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, 

sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę, określającymi zakres rzeczowy 

wykonanych robót wynikający z umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją 

Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom wynikających z 

wystawionych przez nich faktur zaakceptowaną przez Koordynatora ze strony 

Zamawiającego. 

23. Kwoty wypłacone Podwykonawcom pomniejszać będą należności Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

24. W przypadku gdy, Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy 

potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie 

wypłacona Wykonawcy.  

25. Wykonawca wraz z fakturą częściową i końcową  przedkłada oświadczenia 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 

zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom). Oświadczenia, 

należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

Podwykonawcy, lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 

z umów o podwykonawstwo. 

 

§ 8 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

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

wykonany w całości - po uporządkowaniu terenu robót, obiektu.  

2. Wykonawca zgłasza  Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i odbioru 

końcowego  przedmiotu zamówienia w formie pisemnej. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu  najpóźniej w terminie określonym  w § 

3 ust. 1 pkt .3  

3. Wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca skompletuje i 

przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do odbioru  

częściowego i końcowego. 

4. Zamawiający powołuje Komisję odbioru w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki przedmiotu umowy, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
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1)  jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia - może odmówić dokonania odbioru do 

czasu usunięcia wad i usterek, termin usunięcia wad i usterek ustala się do 14 dni od 

daty sporządzenia pisemnego protokołu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Nie 

dotrzymanie tego terminu oznacza rozpoczęcie terminu do naliczania kar umownych, o 

których mowa w § 12 umowy (dotyczy  odbioru końcowego). 

2)  jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według 

własnego uznania i na zasadach, jakie uzna za słuszne, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie wad.  Bezusterkowy protokół odbioru robót stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury częściowej i końcowej. Protokół winien zostać 

podpisany przez obie strony umowy oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku uchylenia 

się Wykonawcy od  obowiązku podpisania protokołu, Zamawiający dokona 

jednostronnego spisania i podpisania protokołu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad i usterek oraz do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór robót ocenionych uprzednio  jako wadliwe. 

9. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji oraz rękojmi. 

10.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i usterki 

fizyczne przedmiotu umowy oraz wbudowane materiały i urządzenia wynosi 5 lat licząc 

od daty jego odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz wbudowane materiały i urządzenia na 

okres ……….. miesięcy, licząc od daty jego odbioru końcowego, zobowiązując się do 

bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się we 

wskazanym wyżej okresie. 

3. O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia o 

wadzie jest również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem 

telefonu, faksu lub poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie. 

4. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 

wady – z zastrzeżeniem ust. 5. Termin usunięcia wady nie może być dłuższy niż 14 dni. 
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5. W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 4 – 

dokonane w tym względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego - przedstawione 

Wykonawcy w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie – są dla 

Wykonawcy wiążące. 

6. Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia, zaś w 

przypadku określonym w ust. 5 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach 

Zamawiającego w przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady. Jako datę 

zawiadomienia przyjmuje się datę przekazania Wykonawcy informacji w formie 

telefonicznej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a w przypadku 

zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której pismo zostało 

Wykonawcy doręczone bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z jego 

treścią. 

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

do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w 

tym zakresie robót - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji w 

uzgodnionym przez strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez 

Zamawiającego – zgodnie z ust. 5 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia 

stwierdzonych wad innemu podmiotowi – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 10 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA POSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej: 

1) kierowanie brygadami,  

2) obsługa sprzętu budowlanego ( operatorzy i kierowcy), 

3) prace fizyczne.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  realizujących 

czynności  w ramach przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do : 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu, 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia 

realizacji zamówienia, oświadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy. 

  4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących 

czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu nowego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy. Obowiązek ten Wykonawca 

zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 
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  5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w 

ust. 3 i 4, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

  6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie 

kontynuuje ich – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w 

której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do 

rozpoczęcia robót lub ich kontynuacji przez Wykonawcę, 

4) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

przekracza 30 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od daty, w której upłynął 30-dniowy termin opóźnienia, 

5)  w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub w razie 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy; odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty  

dokonania drugiej  bezpośredniej zapłaty kwoty należnej Podwykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego -  Zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, 

bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu 

odbioru końcowego; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 
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5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

7. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku - według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z czyjej winy dokonano odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

3) Zamawiający - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub rozwiązania umowy - obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do spisania protokołu inwentaryzacji w 

terminie 7 dni, Zamawiający  sporządzi go jednostronnie. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 

przez stronę, zapłaci ona drugiej stronie karę umowną. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie  przedmiotu umowy określonego zgodnie z § 3 ust. 1 

pkt. 2 i 3 umowy - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego  w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 

okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 

0,4 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - usterek, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 2 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 
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5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 

wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

8) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 20 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 4 ust. 1. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 13 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od ryzyk budowlanych i montażowych 

oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy, innych osób, z 

pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym 

także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzenia 

robót.   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich 

wyrządzone w czasie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność, o której mowa 

powyżej dotyczy również zrekompensowania przez Wykonawcę ewentualnych szkód 

wyrządzonych Zamawiającemu. 

3. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin 

płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty. 

 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………..…………… równe 10% ceny całkowitej podanej w ofercie - łącznie z podatkiem 

- w kwocie  ……………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………..……../100) na rzecz 

Gminy Domaszowice. 

2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 

1)  70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

       2)  30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

 

§ 15 

ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach 

przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w niniejszej umowie. 

2. Zakazuje się zmian  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku   do   treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z  

okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt. 16 SIWZ i 

IV. 5 ogłoszenia o zamówieniu). 

3. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony. 

4. Integralną częścią umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z 

załącznikami tj.: dokumentacją techniczno-budowlaną, przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta Wykonawcy wraz z 

załącznikami. 

                                                                    

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddadzą pod  

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu, określonego według siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz - Wykonawca. 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                             Zamawiający: 

 


