Załącznik 5
znak sprawy: FK-271/2/16
(wzór umowy)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Proszowicach w dniu ................... 2016 r. pomiędzy:
Zespołem Szkół z siedzibą w Proszowicach przy ul. 3 Maja 107 reprezentowany przez
……… - Dyrektora Zespołu Szkół,
………- Głównego Księgowego
posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……….., działający na podstawie
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Proszowickiego zwanym w dalszej części
„Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................... przy ..............................., wpisanym do ...........................................,
NIP: ....., kapitał zakładowy ......, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca wykona rewitalizację obszaru wokół Zespołu Szkół
w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych w ramach,
której zostanie wykonana przebudowa boiska sportowego.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawarty jest w „Opisie technicznym do projektu”,
przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
stanowiących Załącznik 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacją projektową oraz STWiOR oraz niezbędne do realizacji przedmiotu
Umowy. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej
bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi
robotami.
4. Ponadto Wykonawca będzie obowiązany do:
 utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenie dróg i chodników,
 organizacji dostawy materiałów na teren budowy w sposób nie utrudniający
komunikację wewnętrzną,
 utrzymywania porządku na terenie budowy.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych
przez Zamawiającego.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto w wysokości … zł (słownie: …), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości … zł (słownie: …)
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe za wykonane części robót zgodnie z
harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz postanowień zawartych w § 13 i § 14
umowy.
§3
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień … 2016 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień … 2016 r.
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi Załącznik 2 do umowy.
§4
1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane
wpisanego na listę samorządu zawodowego.
2. Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
wpisanego na listę samorządu zawodowego.
3. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec
mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa
zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. Wykonawca będzie ponosił koszty związane z realizacją i organizacją robót.
3. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz o schludny jego wygląd na
zewnątrz.
4. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w
sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
§6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
1) za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
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2) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących Zamawiającego,
pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
3) za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót,
obiektów, materiałów, sprzętu i mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót
podczas wykonywania przedmiotu umowy,
4) za nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz PPOŻ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie
przestrzegał art. 207 Kodeksu pracy.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 oraz montowane urządzenia powinny odpowiadać co
do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do
wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne
dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające
skład i wymagania zawarte w Załączniku 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich
dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
5. Jeżeli roboty będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy
zawartym w Załączniku 1 lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
ust. 1 o kwotę oszacowaną przez Zamawiającego, lub w przypadku rozbieżności zdań
przez powołanego biegłego, na którego wyrażą zgodę obie Strony.
6. Koszt wykonanych badań jak również szacunku wykonanego przez biegłego ponosi
Wykonawca.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
1) osobiście w zakresie: ........................................................................................................
2) przy pomocy podwykonawców w zakresie: ....................................................................
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.
3. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
ust. 1.
6. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7
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dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich
zmian.
7. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w
terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi
przepisami ustawy – Prawo budowlane. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej
i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych
robót budowlanych.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.
9. 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.
10. Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio
postanowienia ust. 3 – 9.
11. Wysokość kar umownych z tytułu:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia,
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy
dzień opóźnienia,
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 100,00
zł za każdy dzień opóźnienia.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką budowlaną.
13. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane roboty względem
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.
§9
Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy,
zobowiązuje się w szczególności:
1) do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,
2) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o
terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych
okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a
następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót lub ich
części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego
na swój koszt,
4) w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej prowadzącej do
Zamawiającego, do utrzymania na niej porządku,
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5) do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu protokołów niezbędnych do
odbioru robót.
§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub określonej części – w
wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin zakończenia robót
do dnia faktycznego zakończenia robót,
2) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, za zwłokę w
okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w
którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad do dnia ich
usunięcia,
3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych – w wysokości 0,1 %
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień przerwy,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co
rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w
wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki do dnia przekazania terenu budowy,
2) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy, a przerwa ta trwa dłużej
niż 5 dni roboczych w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 2 ust. 1, za każdy dzień przerwy,
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
– w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być
zakończony do dnia faktycznego zakończenia odbioru,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z
zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 16 ust 5 pkt 2 – w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
5. Limit kar umownych, jakich Strony mogą żądać wzajemnie z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 11
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1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy
określony w § 1.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych będzie każda z części
przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik 2 do umowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2,
w formie pisemnej.
4. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpływu do
Zamawiającego pisma, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym uprzednio
Wykonawcę na piśmie.
5. Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego
rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru
wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo może odmówić odbioru żądając
usunięcia usterek lub wad – ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie
usterek lub wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w
określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki
w usunięciu usterek lub wad lub odpowiednio kar lub odpowiednio kar umownych z
tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 10 ust. 2 pkt 1 i 2,
2) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać
ponownego wykonania przedmiotu odbioru w określonym terminie zachowując prawo
domagania się kar umownych z tytułu zwłoki albo odstąpić od umowy. W przypadku
odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 10 ust. 2 pkt 4.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez
osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
usunięciu usterek lub wad.
9. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek
lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad,
podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
§ 12
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres
............ lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy lub części robót, o którym mowa w § 11
ust. 9, Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki
gwarancji i rękojmi oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 8.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub
wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek powstałych w okresie rękojmi i gwarancji
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi
na przyczyny obiektywne np. konieczność sprowadzenia materiałów i części urządzeń z
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zagranicy, termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, a
w uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą.
7. W przypadku opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usuniecie
osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca. Przed zleceniem usunięcia wad
lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na
piśmie do usunięcia wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin jednak nie dłuższy
niż 7 dni.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę że w przypadku zajścia okoliczności, o których
mowa w ust. 7 dotyczących zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek osobie
trzeciej, po ich usunięciu i odebraniu przez Zamawiającego, osoba trzecia wystawi fakturę za
wykonane roboty na Wykonawcę jako płatnika.
9. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.
10. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości i rękojmi może żądać usunięcia wady lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i
rękojmi.
§ 13

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbiorów częściowych, zgodnie z
harmonogramem stanowiącym Załącznik 2, będzie się odbywało fakturami częściowymi.
2. Podstawę do rozliczenia za poszczególne elementy robót wymienione w ust. 1 stanowić
będzie protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót,
kosztorys powykonawczy przyjęty przez Zamawiającego oraz oświadczenia
podwykonawców o zapłacie należnego mu wynagrodzenia.
3. W przypadku nie przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie należnego mu
wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiadającego wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu przedłożenia
tego oświadczenia lub dokonania bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do potrącenia wypłaconych kwot
podwykonawcom z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4. Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot odbioru w terminie przewidzianym
przepisami od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Zamawiający obciąży Wykonawcę za pobór energii i wody dla celów wykonywanych
robót budowlanych. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności za energię
elektryczną i wodę z wynagrodzenia wykonawcy.
§ 14
1. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w
terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem
odbioru, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentami jeżeli wymagane są
przepisami ustawy – Prawo budowlane.
2. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za
termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności określonego w ust. 1.
§ 15
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….
zł (słownie: ……. złotych) w formie … .
2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, tj. kwota ……….. zł (słownie: ….. złotych), zostanie zwrócona
Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego końcowego
odbioru przedmiotu umowy.
3. Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, tj. kwota ……… zł (słownie: ……. złote), będzie przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część
zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady.
4. [Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający
przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to Zamawiający
będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego na którym było przechowywane zabezpieczenie, jeżeli zostało wniesione w
formie pieniężnej.]
§ 16
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 28 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego,
2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie
4 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie terminu zakończenia robót,
4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody
Zamawiającego,
5) w razie konieczności:
 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz
podwykonawcy lub podwykonawców lub
 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
2. 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 powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która
ze Stron odstąpiła od umowy.
4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
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5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia w terminie 28 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
7. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
4) W terminie 7 dni Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór
jednostronny.
5) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Jeżeli w tym
terminie Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, Zamawiający
ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy ze
wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury.
8. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w pkt 3,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza i 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.
9. W przypadku o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 5 mają zastosowanie przepisy § 10 ust. 2
pkt 4 lub ust. 3 pkt 4 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących odpowiednio
po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust 5 pkt 2.
§ 17
1.
2.
3.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający
wyrazi zgodę na taką zmianę.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót, w następujących sytuacjach:
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a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności dotyczące warunków
gruntowo – wodnych,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
2.

Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3.

Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie
przedmiotu umowy.
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia
robót na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 zobowiązany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę żądania zmiany.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Inspektor nadzoru przekazuje
niezwłocznie wniosek Zamawiającemu.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4
wraz z propozycją informacji uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania
zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod
rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące
zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji
wierzytelności należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.
§ 18

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane, o ile przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy innych ustaw mające
zastosowanie do przedmiotu umowy.
§ 19
Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 20
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Zamawiający:

Wykonawca:

.........................

........................

Wykaz załączników do umowy:
1.
2.

Załącznik 1 – Opis przedmiotu umowy (Dokumentacja projektowa oraz STWiOR)
Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

