
Załącznik nr  8 do SIWZ  

 U M O W A  Nr ..............................................

Zawarta w dniu……………….. w Krzepicach  pomiędzy: 
Gminą Krzepice z siedzibą:  42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,
NIP: 574-20-54-873,     REGON: 15 13 98 296 
tel.: /34/ 317  51 72      fax: /34/ 317  51 72 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Burmistrza Krzepic – ...............................................
a firmą:............................................................................................................................................
z siedzibą: 
……………………………………………………………………………………………………
NIP:          REGON:
tel.:   fax:
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ................ i na warunkach określonych w 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca 
przyjmuje do realizacji zadanie tj.:,,Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica 
Konopnickiej w Krzepicach,  odcinek I”.
2.  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ulica Konopnickiej w Krzepicach, 
odcinek I o długości 124 m z jezdnia o szerokości 6 m z kostki betonowej i kanałem 
deszczowym o średnicy 315 mm z przykanalikami zakończonymi wpustami ulicznymi. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym pełen zakres robót, technologia 
wykonawstwa określony jest dokumentację projektową, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w  przedmiarze robót. 
3 . Na wykonawcy spoczywać będzie także:

a) odpowiedzialność  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i  jakościowymi 
opisanymi  dla  przedmiotu  zamówienia.  Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z 
przedmiarem robot i dokumentacją projektową,

b) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odpowiednio do 
zakresu robót,

4. Termin wykonania zamówienia: zakończenie  15.09. 2017 r.
rozpoczęcie -  zgodnie z terminem określonym w protokole przekazania placu budowy

5. Za termin wykonania zamówienia tj. zakończenie robót uważa się wykonanie całego 
zakresu rzeczowego o którym mowa w § 1 potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego, o których mowa w § 4. 

§ 2.
Strony ustalają, że Wykonawca wykona prace z najwyższą starannością i zachowaniem 
obowiązujących przepisów i norm, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.



§ 3.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości:........................... złotych brutto 
/słownie……………………………………………………………………… / oraz należny 
podatek VAT   % ………………… zł. 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót objętych przedmiarem robót, dokumentacja projektową w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.

§ 4.

Strony postanawiają, że:
a) odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego niniejszą umową nastąpi jednorazowo; 
b) odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy;
c)  Zamawiający  nie  dokona  odbioru  i  zapłaty  prac  wykonanych  nie  zadowalająco  pod 
względem  jakościowym  lub  w  przypadku  nie  przedłożenia  kompletu  wymaganych 
dokumentów odpowiednio do zakresu robót;
d) przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i 
badania techniczne, z których sporządzi stosowne protokoły,
e)  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  robót  w  formie  pisemnej 
dołączając dokumenty wymienione wyżej,
f) Odbiór robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego;
g) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
go o zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 
h) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w 
trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
i) Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone 
na usuniecie stwierdzonych w odbiorze wad i usterek.

§ 5.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową za faktycznie 
zrealizowane roboty, wystawiona po odbiorze robót.
2. Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonania pełnego 
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję.
3. Wykonawca przedłoży fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania protokółu 
końcowego wraz z wymaganymi dokumentami. 
4. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury końcowej należnych mu kar 
umownych.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 
zamówienie na roboty budowlane. 



7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy.  
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy. 
10. Wykonawca uwagi dot. bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia informacji o tym fakcie. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6.

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................... 
2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo Budowlane.
3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp., osoby wykonujące czynności w zakresie: konstrukcji drogi i odwodnienia, 
pod  kierownictwem kierownika budowy/kierownika robót (jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks Pracy), będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, wykonujących 
czynności w zakresie jak wyżej stanowi załącznik do umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez wskazane osoby czynności, opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu na 
zasadach określonych w pkt III ust 4  SIWZ.
6. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy, jedynie za 
uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  (zmiana  nie  wymaga  zawierania  przez  Strony 
aneksu do umowy). 
7. Zmiana osoby uczestniczącej w realizacji umowy będzie możliwa w następującej sytuacji:

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez tą osobę 
swoich obowiązków,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

Powyższe zapisy § 6 ust. 4-7 oraz § 10 ust. 6, dotyczą również wszystkich podwykonawców.



§ 7.

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca – w 
terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców, zaangażowanych w realizację powierzonych części 
zamówienia. 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.

2. Zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót 
budowlanych  stanowiących  przedmiot  umowy  nie  stanowi  zmiany  umowy,  ale  jest 
wymagana  zgoda  zamawiającego  na  zmianę  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przedłożenie  Zamawiającemu  projektu  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, także projektu jej zmiany, 
oraz  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo  w zakresie dostaw lub usług o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  oraz  z  wyłączeniem  umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł)

6. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej  zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 
zmiany  lub  sprzeciwu  wynosi  14  dni  kalendarzowych.  Niezgłoszenie  pisemnych 
zastrzeżeń w podanym terminie do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

7. Umowa z podwykonawcą:
a) nie  może  być  zawarta  na  kwotę  wyższą  niż  kwota  danego  elementu  w  ofercie 
Wykonawcy,
b) powinna zawierać następujące postanowienia:
-  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  lub roboty budowlanej
-  dot.  warunków  rozwiązania  umowy  z  podwykonawcą  w  przypadku  rozwiązania 
niniejszej umowy
c) nie może zawierać postanowień:
- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót 
wykonanych przez podwykonawcę;
-  uzależniających  zwrot  podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę,  od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 



doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. 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.

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie  jego realizacji,  Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym 
zawarcie  umowy,  zaproponowanego  podmiotu,  który  ma  zastąpić  podwykonawcę 
wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podst. art. 22a ustawy Pzp., nie 
potwierdzają  spełnienia  prze  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 
zachodzą wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie 7 dni:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 
wymagań określonych w umowie i w prowadzonym postępowaniu, lub
b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, które były wymagane w postępowaniu. 

12.   Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 8.

1. Strony ustalają, że na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres ........... 
miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także z usunięcie tych 
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom z tytułu 
rękojmi za wady.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres ....... miesięcy 
od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 
wad jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi oraz do nadzorowania usuwania tych wad.

6. O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

7. Usunięcie wady wymaga protokolarnego odebrania przez Zamawiającego.
8. Wykonawca najpóźniej dniu podpisania umowy, wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego 
brutto podanej w ofercie tj. .........  złotych /słownie: ......................................................../ 
w formie ............................................

9. Zamawiający przechowa otrzymane zabezpieczenie wg poniższego podziału:



a) zwolnienie 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;

b) zwolnienie 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni od daty upływu  ...... 
miesięcznego okresu rękojmi za wady.

§ 9.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, 
jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie 
gwarantuje to zakończenia przedmiotu umowy w terminach umownych. W takim 
przypadku stosuje się § 10 ust 3.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace 
potwierdzone protokołem.

§ 10.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom będą 
przysługiwać kary w następujących przypadkach i wysokościach:
1. W przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto,

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

5. W przypadku gdy szkoda, spowodowana nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, 
poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

6. Za  uchybienia  w  umowach  z  podwykonawcami  i  ich  nieusunięcie  po  uprzednim 
pisemnym wezwaniu ustala się następujące kary:
a) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za:
- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu 

jej zmiany;
-  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 

podwykonawstwo lub jej zmiany;
b) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za brak zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;
c) w  wysokości  1  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  brak  zmiany  umowy  o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom
7. Nieprzedłożenie na każde wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę dowodów, o 
których mowa w pkt. III ust.4 SIWZ w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w 
rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 



wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na określonych warunkach) skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. i zawiadomieniem Państwowej 
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną. 
Po trzykrotnym naliczeniu kary za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
umowę o pracę, o których mowa w § 6 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.
Powyższe zapisy dotyczą również podwykonawców.

§ 11.

Poza  innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  treści  umowy  do  obowiązków  Wykonawcy 
należy:
a) przedłożenie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  roboty  budowlane  z 

podwykonawcami,  kopii  umowy,  jej  zmian,  w  celu  uzyskania  pisemnej  zgody 
Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;
c)  zorganizowanie  zaplecza  i  placu  budowy  przy  zastosowaniu  zabezpieczeń 

wynikających  z  przepisów  BHP  i  ppoż.,  oraz  zapewnieniem  dostępu  do  mediów 
niezbędnych do prowadzenia budowy;    

d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 
obiektu budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

e) zawarcia na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk przebudowy (zwanej 
polisą); 

f) oczyszczenie  terenu  po  placu  budowy  z  wszelkich  nieczystości  związanych  z 
prowadzoną przebudową;

g) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości;
h) segregowanie,  składowanie,  unieszkodliwianie  odpadów  powstałych  w  związku  z 

realizacją zadania i ich wywóz;
i) pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do 

przebywania na placu budowy;
j) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;
k) wyłączenia  ruchu  ciągu  pieszych  i  jezdnych,  wraz  z  zabezpieczeniem  dostępu  do 

czynnych obiektów, oznakowanie terenu budowy;
l) informowania,  w  formie  pisemnej,  Inwestora  o  przebiegu  wykonywania  umowy  na 

każde  jego  żądanie  oraz  przedstawiania  sprawozdań  wszelkich  dokumentów, 
materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;

m) stosowania  się  do  poleceń  i  wskazówek  Zamawiającego  w  trakcie  wykonywania 
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.



§ 13.

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

§ 14. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, zgodnie z zapisami w SIWZ.

§ 15.

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w  2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
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