
                                                       wzór                                                 Załącznik  nr 7

UMOWA Nr:………………..

Zawarta w dniu……………….. w Krzepicach  pomiędzy: 
Gminą Krzepice z siedzibą: 
42-160 Krzepice, ul. Częstochowska nr 13,
NIP: 574 -20-54-873
REGON: 15 13 98 296 
tel.: /34/ 317  51 72; fax: /34/ 317  51 72
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Burmistrza Krzepic  – ...............................................
w imieniu i na rzecz której działa -  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej   z 
siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice reprezentowany przez :
Dyrektora  – ........................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..........................................., 
a firmą:
……………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: 
……………………………………………………………………………………………………
NIP:    REGON:
tel.:fax:
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr ……… z dnia ……………. Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pn: 

„Kanalizacja sanitarna Starokrzepice ulica Jaworowa zlewnia przepompowni 
sieciowych P-5 i P-6”.
2. Zakres rzeczowy zadania określony jest szczegółowo przedmiarem robót, kosztorysem 
ofertowym, uproszczonym projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie odpowiednimi Polskimi Normami, 
aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 
STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonanie robót budowlanych które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a 
są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga 
zawarcia odrębnej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … ......zł (słownie: … 
złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).Wynagrodzenie za 
wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z 
zasadami określonymi Umową.



3. Wynagrodzenie z tytułu robót określonych  § 1 pkt. 4 będzie ustalone zgodnie z poniższymi 
zasadami:
a) Jeżeli roboty nie odpowiadają pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie 
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą,
b) Jeżeli nie jest możliwa wycena robót metodą określoną w pkt a Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia kalkulację ceny jednostkowej robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen jednostkowych 
publikowanych  w wydawnictwach  branżowych np SEKOCENBUD Województwa 
Śląskiego w m-cu poprzedzającym  miesiąc , w którym kalkulacja jest sporządzona. 
4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają sumę iloczynów ilości 
odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen 
jednostkowych.
4.Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego 
Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. Wykonawca wystawi faktury:
a) faktura przejściowa w miesiącu lipcu 2015 r. za roboty w Etapie1 wykonane do końca 
czerwca 2015 r,
b) faktura końcowa za wykonanie Etapu 1, w miesiącu październiku 2015 r.
c) faktura przejściowa w miesiącu lipcu 2016 r.  za roboty w Etapie 2 wykonane do końca 
czerwca 2016 r, 
d) faktura końcowa w miesiącu listopadzie 2016 r.
6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywane 
będą powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót i wystawionych faktur VAT w 
terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

                                                                          § 3 
                                                              
1.Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy 
wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:
………………………………………………………………….………………………

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.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.

4.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 
robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie 
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 



realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6.Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14   dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 
przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 5.

7.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

8.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

9.Zamawiający w przypadkach określonych w art.143 b. Ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia.

10.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

11.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% umownego  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

13.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

15.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 



podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w 
pkt 5 – 11.

16. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone 
w pkt 5 – 11. 

17. 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.

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

19. W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub 
dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 19, w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa  w ust.20 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 dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia 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 wykażę zasadność takiej zapłaty.
22. W  przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty  Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

                                                              § 4

1. Termin wykonania zamówienia – zakończenie 31.10.2016 r.
- Etap 1 – do dnia 30.09.2015 r.
- Etap 2 – do dnia 31.10.2016 r. 

rozpoczęcie -  zgodnie z terminem określonym w protokole przekazania placu budowy
- 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 § 8. 



                                                                     § 5

Przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni po podpisaniu Umowy.

                                                                     § 6

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego 
prowadzić będzie .......................
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Kierownikiem budowy będzie:……………………………………………………………...
zamieszkały ……………………………………………………...................................

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej.
                                                                    § 7

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:
a) zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego i ruch pieszy oraz uzyskać 

wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia,
b) zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,
c) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia 

placu budowy.
                                                                       § 8

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót  zanikających i ulegających  zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgłoszonych przez Wykonawce robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie , nie później jednak niż 2 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru oraz 
wpisem do dziennika budowy. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez 
inspektora nadzoru.

3.  Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy / kosztorys 
powykonawczy /.

4. Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 
zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości.

6.Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt .3. oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

7.Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 
pkt 6. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 



8.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty /płatności przejściowe/.

10. Do odbiorów częściowych stosowane będą odpowiednio zapisy pkt 2 do pkt 8.

                                                                       § 9

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres ............. miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na 
zasadach określonych w KC.
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot Umowy, rękojmi i gwarancji jakości na okres ......... miesięcy , licząc od daty 
Odbioru końcowego.
3.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny  w dacie Odbioru końcowego.
5.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.
6.Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach:

                 a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
 leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

              b)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
              c)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
              d)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
               e)Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni .

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót,
b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.

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



4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt. 4c, po cenach 
zakupu przez Wykonawcę,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, z uwzględnieniem zasad 
określonych w  § 2 umowy.

                                                                    § 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy,
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad. 
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – 1% należnego wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 0,02 % wynagrodzenia należnego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% 



wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
Umowy lub jej zmiany, 
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.  
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 
w wysokości 2% % ceny ofertowej brutto,

2.Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

2.Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

3.Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

4.Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 
145 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zmianami).
6. Kary umowne dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 
Wykonawcy.

                                                                      § 12 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł 
słownie złotych: .........................................................................................................

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ..................................................................
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub 
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej 
gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek 
i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia 
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w 



stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XXIII specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
                                                                         § 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
                                                                         § 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa Budowlanego wraz z 
aktami wykonawczymi.
                                                                          § 15

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

                                                                           § 16

Umowę sporządzono w  3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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