
Projekt pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dn. 21.06.2017 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                         WZÓR UMOWY

UMOWA Nr RG.272.3.2018

zawarta w Dobrodzieniu w dniu  …................... 2018 r.  pomiędzy: 
Gminą  Dobrodzień  posługującą  się  numerem identyfikacji  podatkowej  NIP 576-15-57-210,  z  siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380  Dobrodzień reprezentowaną przez: 
Burmistrz  Dobrodzienia – mgr Różę Koźlik
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a 
…...........................................................................................................................................................................
...............
…...........................................................................................................................................................................
...............
zwaną(-ym) w dalszej części  umowy „Wykonawcą” posługującym się numerem identyfikacji podatkowej
NIP …........................................................, reprezentowanym przez:
…………………………………..........................……..….
…………………………………..........................……..….
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn.:  „Budowa
ścieżki  rowerowej  na  odcinku  Bzionków  –  Dobrodzień”,  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną                 w dalszej części umowy „ustawą Pzp”, została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  publiczne  w  systemie
„zaprojektuj  i  wybuduj”,  pn.:  „Budowa ścieżki  rowerowej  na odcinku Bzionków –  Dobrodzień”
opisanego  PROGRAMEM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM  (zwanym  w  dalszej  części  umowy
„PFU”),  opracowanym na potrzeby przedmiotowego zamówienia publicznego (stanowiącym załącznik
nr  6  do  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA,  zwanej  w  dalszej  części
umowy  „SIWZ” ),  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego,  odpowiednimi  normami  oraz zgodnie z  ofertą  Wykonawcy,  w terminie określonym
umową - w ramach projektu pod nazwą: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”.

2. Niniejsze  zamówienie  publiczne  dofinansowane  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 oraz ze środków własnych będących w dyspozycji Zamawiającego. 

3. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  za  kompleksowe  wykonanie  całości
zamówienia, zgodnie ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego
jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Zakres zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 
1) opracowanie mapy do celów projektowych;
2)  sporządzenie  projektu  budowlanego  (dla  ETAPU I  i  II)  w  celu  uzyskania  decyzji  na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii,
pozwoleń i zgód – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. -



            Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1322 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu,  
            Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
            budowlanego, (Dz. U., poz. 462 z późn. zm.),

3)  uzyskanie  wymaganych  prawem  opinii,  uzgodnień  i  ostatecznych  decyzji  administracyjnych,  w tym
decyzji  Zezwolenia  na  Realizację  Inwestycji  Drogowej  (ZRID),  Zamawiający  dopuszcza  również
realizację całego zadania lub jego części na podstawie innej decyzji  administracyjnej  lub dokonanego
zgłoszenia;

4) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (dla ETAPU I i II) zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy
z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.
1405 z późn. zm.),

5) sporządzenie projektu wykonawczego (dla ETAPU I i II). Projekt wykonawczy, należy opracować z bardzo
dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów
wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę robot;

6) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dla ETAPU I i II) według
wymagań zawartych. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) sporządzenie przedmiaru robót (dla ETAPU I i II),
8)  opracowanie  oraz  zatwierdzenie  projektu  stałej  oraz  tymczasowej  organizacji  ruchu  zgodnie

z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.  U.
2017 r. poz. 784).

9) dokonanie podziału działek przez, które przebiega ścieżka,
10) dokonanie stabilizacji granic po podziale działek,
11)  wykonanie  tabelarycznego  zestawiania  kosztów  do  rozliczenia  oraz  opracowania  harmonogramu

rzeczowo finansowego do prowadzenia inwestycji,
12)  wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonych  projektów  i  specyfikacji  technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych,
13) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów

związanych  z  oddaniem  do  użytkowania  wybudowanych  obiektów  oraz  uzyskaniem  pozwolenia  na
użytkowanie.

14)  uzyskanie  decyzji  o  pozwoleniu na użytkowanie  obiektu (jeśli  jest  wymagane)  wraz z  oddaniem do
użytkowania ścieżki rowerowej oraz wszystkich innych obiektów objętych opracowaniem.

5. Podczas  projektowania  należy  uwzględniać  optymalizację  rozwiązań  technicznych  i  kosztów  późniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku
zastosowania  rozwiązań  innowacyjnych,  przed  zatwierdzeniem  projektu  budowlanego, należy  przedstawić
instrukcję utrzymania i  przewidywane koszty eksploatacji  danego elementu.  Koncepcję projektu budowlanego
i wykonawczego należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

6. Nadzór  autorski  nad  projektem zapewni  Wykonawca  a  roboty  budowlane  wykonywane  będą  pod  nadzorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, reprezentowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego
przez Zamawiającego.

7. Dokumenty niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formach i ilościach zgodnie z opisem jak w punkcie 1.1.1
PFU.

8. Koszty utylizacji odpadów z rozbiórki ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, postanowieniami niniejszej  umowy,

normami obowiązującymi przy przedmiotowych robotach oraz ze SIWZ stanowiącą  załącznik i integralną część
niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy z zachowaniem najwyższej  zawodowej staranności,
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z materiałów i urządzeń dostarczanych
przez Wykonawcę.
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§ 2
Terminy

1. Rozpoczęcie  realizacji  zamówienia  przez Wykonawcę nastąpi  po  protokolarnym przejęciu  terenu robót  przez
Kierownika budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w całości, w ciągu 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 
…..................................................................................

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot zamówienia
na okres .................... m-cy.

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji jakości oraz okresu rękojmi za wady liczonym od
dnia bezusterkowego Odbioru końcowego, usuwać wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji  przedmiotu
umowy. 

5. Terminy odbiorów opisane zostały w § 14.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający jest także zobowiązany do: protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót oraz dziennika

budowy, terminowego przystąpienia do odbioru robót budowlanych, terminowej, a także zgodnej z umową zapłaty
wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy za kompleksową realizację zamówienia.

3. Zamawiający  jest  zobowiązany  w  terminach  określonych  umową  do  odbiorów:  końcowego  całości  robót,
przeglądów gwarancyjnych oraz odbioru ostatecznego.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dostarczenia
dokumentacji  powykonawczej  wyznaczy  termin  i  przystąpi  do  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót
budowlanych  będących  przedmiotem  umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

§ 4
Zarządzanie realizacją umowy

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………….........…………….....………. do pełnienia obowiązków Inspektora
nadzoru inwestorskiego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie
niniejszej  umowy,  kontroli  jakości  robót,  do  odbiorów  robót  wykonanych  zgodnie  z  PFU,  projektami
budowlanymi  i  wykonawczymi  oraz  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
opracowanych przez Wykonawcę oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót. 

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązany będzie m. in. do:
a)  przygotowania  odpowiednich  dokumentów formalno  -  prawnych  i  uzyskanie  na  ich  podstawie,  w  imieniu

Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy,
b)  opracowania  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  wymagań  rozporządzenia  dla  wszystkich  branż

w formie planów,  rysunków  lub  innych  dokumentów  umożliwiających  jednoznaczne  określenie  rodzaju
i  zakresu  robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,

    c)  przedstawienia projektów budowlanych i wykonawczych do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu,
d) opracowania  i  przedłożenia  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu  oraz  organowi  zarządzającemu  ruchem

projektu docelowej organizacji ruchu w związku z oznakowaniem ścieżki rowerowej,
e) opracowania  i przedłożenia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem zastępczej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót,
f)  dokonania podziału działek przez, które przebiega ścieżka,
g)  dokonania stabilizacji granic po podziale działek,
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h) realizacji  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentację projektową po wytyczeniu
robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,

i) prowadzenia  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych    wraz    z    pobieraniem   próbek   i   dostarczaniem   ich   organom   kontrolnym
Zamawiającego  (Nadzór Inwestorski i Laboratorium Zamawiającego),

j)  przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,
k)  prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,
l)  potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
m)  przygotowania  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu  kolaudacyjnego, o którym mowa w ust.

14 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  zgodnie  z umową,  ofertą

Wykonawcy,  SIWZ  oraz  projektami  budowlanymi  i  wykonawczymi,  nienaruszającymi  umowy  poleceniami
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego i normami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją niniejszej  umowy,
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie robót. 

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody i  inne  zdarzenia  powstałe  w związku
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, kopię odpowiedzi
należy przesłać do wiadomości Zamawiającemu.

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego  i  bezpieczeństwa  pracy.  Wszelkie  kary  i  opłaty  ze  przekroczenie  norm  w  trakcie
prowadzenia robót, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa
i higieny pracy ponosi Wykonawca.

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umów o pracę [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z  2018  r.  poz.108  z  późn.  zm.)  -  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  pod  kierownictwem  innej  osoby  w  trakcie
i w zakresie realizacji zamówienia]. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem w/w robót
przez inne osoby i w przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, które
może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Na potwierdzenie powyższego:
1) 7  dni  od  dnia  podpisania  umowy,  a  także  w  trakcie  realizacji  zamówienia  -  na  każde  wezwanie

Zamawiającego - w wyznaczonym terminie -  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
-  oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do UMOWY
Nr RG.272.3.2018);

2) W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec  Wykonawcy odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie  umowy o pracę osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji  zamówienia.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich

oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

3) Z tytułu niespełnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie  umowy
o pracę osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję
w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  w  wysokości  określonej  w  umowie.
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Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę,  lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób. 

8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  opracowanej  dokumentacji  oraz  jakość  wykonywanych  robót
budowlanych  i  zastosowanych  do  robót  materiałów,  które  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  określonym
wymogom: 

- wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332 z późn. zm.),

- określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.1570 z późn.
zm.),

- PFU,
9. Każdy  materiał  przewidziany  do  zastosowania  przy  realizacji  kontraktu  ma  być  zgłoszony  pisemnie  do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach umowy:

- prowadzenia dokumentacji robót oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,
-  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  innych  czynności  objętych  przedmiotem niniejszej  umowy zgodnie

z właściwymi  przepisami  prawa,  obowiązującymi  przy wykonywaniu  przedmiotowych  robót  budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy BHP,
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie robót, 

-  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  robót  (odbiór  robót  zanikających,  odbiór  końcowy)  i  wzięcia  udziału
w wyznaczonym terminie, w odbiorze robót,

- terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów,
oraz w czasie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- utrzymywania porządku na terenie robót budowlanych, 
- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub/ i dalszym Podwykonawcom,
- ubezpieczenia terenu robót,
- w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję

koordynatora  Podwykonawców lub/i  dalszych  Podwykonawców,  odpowiadając  za  działania  lub  uchybienia
każdego z nich jak za swoje własne.

11. Od  daty odbioru  końcowego  do  wystawienia protokołu  odbioru  ostatecznego, Wykonawcę  obciążają  koszty
usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy
i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 
przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej 
umowy.

13. Wykonawca  przygotowuje  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

14. Operat kolaudacyjny wykonanych robót powinien zawierać (min.) oryginały następujących dokumentów:
umowę,  ofertę,   umowy  z   Podwykonawcami,   harmonogram,  tabele  elementów rozliczeniowych,  protokół
przekazania placu budowy,  program  zapewnienia  jakości,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,
wyniki  badań laboratoryjnych,    deklaracje   zgodności   materiałów,   aprobaty,   sprawozdania  techniczne
Wykonawcy,   opinię   techniczną  Laboratorium  Drogowego,   geodezyjną   inwentaryzację   powykonawczą
przyjętą   do   powiatowego   zasobu   geodezyjnego,   ocenę   techniczną   realizacji   kontraktu,   rozliczenie
finansowe,   potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie   uprawnionych   kierowników  robót
o  wykonaniu zadania  zgodnie  z  przepisami,  sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi  robotami,
przekazanie   zrealizowanych   obiektów   zarządcom   dróg,   sporządzenie  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej,  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie obiektu.

15. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu ścieżki rowerowej z administratorami infrastruktury
technicznej,  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  projektowanej  ścieżki  z  istniejącymi  sieciami,  należy  uzyskać
warunki techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegającej na
trasie projektowanej ścieżki oraz dokonać ich przebudowy. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
Wykonawca  winien  określić  administratora  oraz  uzgodnić  ewentualne  zabezpieczenie  bądź  przebudowę,  po
potwierdzeniu sieci przez administratorów infrastruktury technicznej. 
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§ 6
Projektant oraz Kierownik budowy

1. Wykonawca zgodnie z ofertą ustanowił: 
Pana/Panią  ………....................…………………………….  jako  Projektanta  przedmiotowego  obiektu
budowlanego, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją niniejszej umowy.
Pana/Panią  ………….......………………………….  jako  Kierownika  budowy  przedmiotowego  obiektu
budowlanego, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany w/w osób na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom
wymaganym  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzącym  do
zawarcia niniejszej  umowy, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany (na wniosek) i  uzyskaniu
pisemnej akceptacji - zgody Zamawiającego.

§ 7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przewiduje do wykonania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców następujący zakres
przedmiotu  zamówienia:  .........................................................................................................................................
Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje siłami własnymi. 
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  roboty  budowlane  wykonywane  w  miejscu  podlegającym  bezpośredniemu  nadzorowi
Zamawiającego.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego o  wszelkich  zmianach  danych, w trakcie  realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie ma
zamiar powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

2. W przypadku zaprzestania realizacji  umowy przez ……..............................………...................................  (nazwa
innego podmiotu) na zasoby którego Wykonawca powoływał  się  składając ofertę  celem wykazania  spełniania
warunków  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  z  jakichkolwiek  przyczyn,
w  powyższym  zakresie,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastąpienia  tego  podmiotu  innym  podmiotem,
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,  po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących
przedmiot niniejszej  umowy dotyczącego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie stanowi zmiany  umowy, ale Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

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

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:
- wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia,
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od

dnia doręczenia Wykonawcy  faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy,
lub  dalszemu  Podwykonawcy:  dostawy,  usługi,  lub  roboty  budowlanej,  przedmiotem  umowy  o
podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw, lub usług, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

- zakres robót do wykonania,
- termin realizacji,
- wykonanie przedmiotu  umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości,

jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla
tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

-  okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiającego,

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
6



-  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od  Wykonawcy  za
wykonanie  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

-  uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo, lub dalsze Podwykonawstwo
przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
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.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt
umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu  umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym  w  ust.  9  niniejszego  paragrafu  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  może
przedłożyć  zmieniony  projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  uwzględniający  w  całości  zastrzeżenia
Zamawiającego.

11. 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 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do
przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 3 dni  od jej
przedłożenia. 

13. 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 % wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy
czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw, lub usług o wartości większej niż
50 000 zł.

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

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.

16. W  przypadku  podjęcia  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę,  dalszego Podwykonawcę decyzji  o  zmianie
zaakceptowanej  przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zmienić  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  zmiany,  przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę  umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
zmiany.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię  zawartej  zmiany  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie  7  dni  od  dnia  zmiany  umowy o  podwykonawstwo,  to  jest  od  dnia  zawarcia  aneksu  do  umowy
o podwykonawstwo.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminów określonych tą umową.
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19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

22. 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  niniejszego paragrafu,  w terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej
informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres: …………………………….
Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za skutecznie doręczone.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa  w ust. 22 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
-  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
-  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

-  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,  w terminie do 30 dni od daty
przedłożenia przez Podwykonawcę,  lub dalszego Podwykonawcę dowodów wykonania robót  budowlanych
(protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT, lub rachunków.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa
w ust.  19  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

25. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
26. Strony uznają brak dokonania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących usługi objęte niniejszą  umową za

nienależyte wykonanie umowy.

§ 8
Wstrzymanie wykonywania robót

1. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  wstrzymać  wpisem  do  dziennika  budowy  wykonywanie  robót
budowlanych na podstawie niniejszej umowy w przypadku:
- wykonywania robót budowlanych niezgodnie z PFU, projektami budowlanymi i wykonawczymi opracowanymi

przez Wykonawcę i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z załącznikami lub w
sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się
na terenie robót, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło

z  przyczyn  leżących po stronie  Wykonawcy,  jest  on uprawniony do  przedłużenia terminu zakończenia  robót
o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju), na pisemny wniosek Wykonawcy.

3. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia stron do odstąpienia od
umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

4. Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub
jej następstw, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą stronę. 

§ 9
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  na  czas  obowiązywania  niniejszej  umowy,  nie  później  niż  do  dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu robót,  umowę lub  umowy ubezpieczenia od
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wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych
składek ubezpieczeniowych.

2. Koszt  umowy  lub  umów,  o  których mowa  w  ust.  1 niniejszego  paragrafu  w  szczególności  składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

3. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedłoży dokumenty potwierdzające  zawarcie  umowy ubezpieczenia,
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

§ 10
Utrzymanie terenu budowy/robót

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu robót, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu
robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót oraz utrzymanie go w odpowiednim stanie

i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób.
3. Roboty budowlane  będące  przedmiotem  umowy powinny być  wykonywane  w taki  sposób,  aby nie  zakłócać

w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
4. W czasie  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  teren  robót  w  stanie  wolnym  od

nadmiernych  przeszkód  komunikacyjnych,  składować  wszelkie  urządzenia  pomocnicze,  sprzęt,  materiały  itp.
w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu robót.

5. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze  wymagane  przez
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli nieruchomości z terenem robót oraz minimalizować zakłócenia lub
szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek na terenie robót, a po ich zakończeniu usunąć poza teren
robót wszelkie urządzenia, odpady oraz pozostawienie całego terenu w czystości i nadającego się do użytkowania.

7. Wykonawca  zobowiązany jest  stale  współpracować  z  Zamawiającym oraz  informować osobę  wyznaczoną  do
nadzorowania  robót  o  problemach  lub  okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  termin  ich
zakończenia.

8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren robót i przekazać go we
właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do wyznaczonego dnia odbioru końcowego
robót.

§ 11
Tymczasowa i stała organizacja ruchu

 
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  stałej  oraz  tymczasowej  organizacji  ruchu  (na  czas

prowadzenia  robót)  oraz  uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  opinie  wraz  z  zatwierdzeniem,  zgodnie
z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2. Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort
podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość
oznakowania  i  utrzymanie  wymaganych parametrów (takich,  jak widoczność,  odblaskowość) w całym okresie
przewidzianym gwarancją jakości i rękojmi za wady.

§ 12
Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich  
1.     prowadzących na teren robót przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt  
2.     Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
3.     ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
     Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych
      z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich.

9



 
§ 13

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego o  dostrzeganych  lub
przewidywanych problemach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

§ 14 
Odbiory i przeglądy

1. Wykonawca  nie  jest  uprawniony do  zakrycia  wykonanej  roboty budowlanej  bez uprzedniej  zgody Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy
i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru  inwestorskiego dokonuje  odbioru zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót  zanikających
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy.

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub
ulegających  zakryciu  lub  dokonania  zakrycia  tych  robót  przed  ich  odbiorem,  Wykonawca  jest  zobowiązany
odkryć,  lub  wykonać  otwory  niezbędne  dla  zbadania  robót,  a  następnie  na  własny  koszt  przywrócić  stan
poprzedni.

5. Odbiór końcowy jest dywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na
przedmiot  umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do dziennika  budowy
i potwierdzenia  tego  faktu  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

7. W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet  dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania  przedmiotu odbioru,  a w szczególności:  dziennik budowy,
protokoły  odbiorów  technicznych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i aprobaty  techniczne  oraz
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku przeprowadzonej przebudowy.

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał
przedmiot umowy.

10. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty
otrzymania  od  Wykonawcy  zgłoszenia  o  zakończeniu  robót  i  przekazania  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem
nie  są  gotowe  do  odbioru  z  powodu  ich  niezakończenia,  z  powodu  wystąpienia  istotnych  wad,
uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu  umowy lub  z  powodu  nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób
i sprawdzeń,  Zamawiający może  przerwać  odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy termin  do  wykonania
robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

12. Komisja  sporządza  protokół  odbioru  końcowego  robót.  Podpisany  protokół  odbioru  końcowego  robót  jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu niniejszej  umowy,  strony uzgadniają
w treści  protokołu, o  którym mowa  w ust.  12  niniejszego paragrafu, termin  i  sposób usunięcia  wad.  Jeżeli
Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  lub  w  sposób  ustalony  w  protokole  odbioru  końcowego  robót,
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron
umowy pozytywnego protokołu odbioru końcowego robót. 
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15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą raz w roku do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
16. Zamawiający  do  14  dni  przed  planowanym  przeglądem  gwarancyjnym  zawiadomi  Wykonawcę  o  terminie

rozpoczęcia przeglądu.
17. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli

Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,
a  Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać  Wykonawcy  protokół  przeglądu  gwarancyjnego  wraz
z ewentualnym wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego
terminie.

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w określonym
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia
wady,  Zamawiający,  po  uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy,  jest  uprawniony do  zlecenia  usunięcia  wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
20. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
21. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi  za wady i gwarancji jakości. 
22. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi za wady. 
23. Odbiór  ostateczny służy potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w okresie  gwarancji  jakości,

w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków
wynikających z niniejszej umowy. 

24. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
25. Jeżeli  podczas  odbioru  ostatecznego okaże  się,  że  nie  zostały  usunięte  wszystkie  wady,  co  skutkuje

niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  umowy,
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji jakości i
rękojmi  za  wady.  Zamawiający wyznacza  termin  odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest
zobowiązany usunąć wady.

§ 15
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie całego zamówienia, zgodnie
ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe,
na kwotę w wysokości:

brutto: …..................................... PLN 
(słownie: …...................................................................................................................................................................)
w tym: netto: ................................... PLN
(słownie: …..................................................................................................................................................................),

wynikającą z załączonej tabelki:

Lp. Wyszczególnienie ETAP I ETAP II

1
Opracowanie  dokumentacji  projektowej
i innych dokumentów wymaganych              w
SIWZ

…....…......…. PLN netto …....…......…. PLN netto

……........….… PLN brutto ……........….… PLN brutto

2
Wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o
zatwierdzoną  przez  Zamawiającego
dokumentację projektową

…....…......…. PLN netto …....…......…. PLN netto

……........….… PLN brutto ……........….… PLN brutto

Razem = (1+2)
…....…......…. PLN netto …....…......…. PLN netto

……........….… PLN brutto ……........….… PLN brutto

Razem = (ETAP I + ETAP II) …....…......…. PLN netto
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Razem = (ETAP I + ETAP II) ……........….… PLN brutto

  
Należność będzie uregulowana na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT lub rachunku. 

2. Sposób rozliczania:
a)  zapłata wynagrodzenia nastąpi po kompleksowym zrealizowaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający,  po  bezusterkowym odbiorze  kompleksowo zrealizowanego  zamówienia  oraz  po  dopełnieniu
przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych formalności, o których mowa w niniejszej  umowie oraz w SIWZ,
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

3. Ryczałtowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla 
właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega, że ceną za 
wykonane zamówienie będzie wynagrodzenie ryczałtowe, a ewentualne zmiany szacunkowego zakresu 
rzeczowego przedmiotu zamówienia w stosunku do PFU stanowiącego integralną część SIWZ oraz główny opis 
przedmiotu zamówienia, nie spowodują zmiany wysokości zaoferowanego wynagrodzenia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia       
i jest ono ostateczne, niezmienne. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie przez 
Wykonawcę. 

4. Niezależnie od rozmiaru prac projektowych, świadczeń usługi nadzoru autorskiego oraz rozmiaru robót 
budowlanych jak również zakresu pozostałych, dostaw, usług oraz innych świadczeń koniecznych do 
prawidłowego kompleksowego zakończenia realizacji całego zamówienia - całkowity koszt ponosi Wykonawca,
w związku z czym biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca uwzględnił wszelkie 
koszty i ryzyka w zaoferowanej przez siebie cenie brutto, która jest umownym i niezmiennym 
wynagrodzeniem ryczałtowym należnym Wykonawcy za kompleksowo zrealizowane i bezusterkowo 
odebrane przez Zamawiającego zamówienie.

4.1. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4.2. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie niniejszej umowy będą realizowane
przez Zamawiającego w PLN.

4.3. Warunkiem  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  jest  również  otrzymanie  oświadczenia
ewentualnych Podwykonawców o dokonaniu rozliczeń z tytułu niniejszego zamówienia.

4.4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz i inne
opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonywaniem robót i prac towarzyszących. 

4.5. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji niniejszego zamówienia.
4.6. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie

w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.
5. Rozliczenia końcowe:
5.1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentację

powykonawczą;
5.2. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania umowy

stanowić będzie pozytywny protokół odbioru końcowego robót;
5.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  ze  zgłoszeniem  zakończenia  robót,  oświadczenia

Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wszystkich  należności.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub
dalszych  Podwykonawców  lub  inne  dowody  na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy,  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców,  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

5.4. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgłoszony i zaakceptowany Podwykonawca, lub
dalszy  Podwykonawca  może  zwrócić  się  z  żądaniem  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  bezpośrednio
do Zamawiającego;

5.5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności  bezpośredniej  zawiadomi Wykonawcę
o żądaniu  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie  Wykonawcę  do zgłoszenia  pisemnych
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uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania;

5.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność
fakturą VAT bądź rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie
złoży  uwag  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej  zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie
należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu
uchybienia terminowi zapłaty;

5.7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Zamawiający  potrąci
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

5.8. Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  wraz  z  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  dokumentów,  Zamawiający  jest
uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  do  czasu  przedłożenia  przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez
Wykonawcę wymagań, nie  skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek;

5.9. Zamawiający jest  uprawniony do żądania  i  uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie  wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność;

5.10. Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  pisemne  uwagi,  zawierające  szczegółowe  uzasadnienie  zajętego
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub
dalszego  Podwykonawcę  postanowień  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  mającym  wpływ  na
wymagalność roszczenia  Podwykonawcy,  lub  dalszego Podwykonawcy,  a  także co  do innych okoliczności
mających wpływ na tę wymagalność;

5.11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  VAT  lub  rachunku  Podwykonawcy,  lub  dalszego  Podwykonawcy,
potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  lub  Podwykonawcę,  przedstawiona
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę,
lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw, lub usług;

5.12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw, lub usług
bez odsetek za opóźnienia w płatnościach. 

§ 16
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres ........ m-cy, od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej  umowy,
gwarancji jakości na okres ........ m-cy, od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego
wykonania  umowy  na  zasadach  określonych  w  przepisach  ustawy  Pzp  i  Kodeksu  cywilnego  na  kwotę
w wysokości ........................................................................ PLN równą 10 % ceny ofertowej brutto.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy ma na celu zabezpieczenie  i  ewentualne zaspokojenie  roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym
usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Kwota w wysokości  .........................................  (słownie:  ........................................................…) PLN stanowiąca
70% zabezpieczenia należytego wykonania  umowy,  zostanie zwrócona (lub w przypadku gwarancji  bankowej-
wygaśnie) w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.  …................  (słownie:  .........................................…)  PLN,
zostanie zwrócona (lub w przypadku gwarancji bankowej-wygaśnie) nie później niż w 15. dniu po upływie tego
okresu.

5. W trakcie  realizacji  umowy Wykonawca  może  dokonać  zmiany formy zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 18
Zmiana umowy

1.  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, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji:

1)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu    umow  y.  Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych do projektowania opinii,

uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami
niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności decyzji,

b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmiany przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie dokumentacji lub
robót budowlanych,

c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych  od  strony,  która  się  na  nie  powołuje  i  których  konsekwencji  mimo  zachowania  należytej
staranności nie można było uniknąć uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) jeżeli  przyczyn,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu  realizacji  zamówienia  będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania terenu robót,

e) 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,
O wystąpieniu powyższej okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu realizacji  umowy, Wykonawca
winien natychmiast pisemnie poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

f) wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe  organy
administracji  państwowej,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń  i zgód itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h)  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony organ  -  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy,

i) jeżeli  zmiany  będą  następstwem  działania  podmiotów  będących  eksploatatorami  infrastruktury  technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym,

j) wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

k) w przypadku zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót
przez Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez,  lub
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dających się przypisać Zamawiającemu, bądź Wykonawcy, lub Podwykonawcy, bądź dalszego Podwykonawcy
zatrudnionemu przez Wykonawcę na terenie budowy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Zmiany osób i podmiotów:
a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące

się  co  najmniej  równoważnymi  uprawnieniami,  o  których  mowa  w  prawie  budowlanym  (na  pisemny
i uzasadniony wniosek Wykonawcy),

b) konieczność zmiany Podwykonawcy lub rezygnacja z udziału Podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz
z oświadczeniem Podwykonawcy,  który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu
wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy).

3) Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia:
a) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmiany przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie dokumentacji lub 

robót budowlanych,
c)  gdy wystąpią nieprzewidziane w SIWZ warunki geologiczne, archeologiczne, hydrogeologiczne lub terenowe,

takie  jak  np.  niewypały  i  niewybuchy oraz  inne  przedmioty  stanowiące  zagrożenie,  a  także  w  przypadku
wystąpienia innych nieprzewidzianych w SIWZ przeszkód lub skażeń uniemożliwiających wykonanie robót.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminu  realizacji  umowy  oraz
warunków płatności wynagrodzenia (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu
umowy  w  sposób  należyty),  Wykonawca  winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego
i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

d)  w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót stanowisk archeologicznych. 
O wystąpieniu powyższej okoliczności mogącej wpłynąć na zmianę terminu realizacji  umowy oraz warunków
płatności  wynagrodzenia  (odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem ukończenia  przedmiotu  umowy
w sposób należyty), Wykonawca  winien natychmiast pisemnie poinformować Zamawiającego i niezwłocznie
odnotować to w dzienniku budowy;

e)  w  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  w  SIWZ  warunków  terenowych,  w  szczególności  istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminu  realizacji  umowy  oraz
warunków płatności wynagrodzenia (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu
umowy  w  sposób  należyty),  Wykonawca   winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego
i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

f)  wywołane  przyczynami  zewnętrznymi,  które  w  sposób  obiektywny  uzasadniają  potrzebę  tej  zmiany,
niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

g) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
h)  konieczność  zmiany sposobu rozliczania  umowy lub  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy na
skutek  nieprzewidzianych  wcześniej  okoliczności  lub  inne  zmiany  będące  następstwem  zmian  umowy
o  dofinansowanie  i  wytycznych  dotyczących  realizacji  zamówienia,  lub  umowy  kredytowej,  lub  innych
dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 

g) w przypadku zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności
spowodowanej  sytuacją  finansową,  zdolnościami  płatniczymi,  warunkami  organizacyjnymi  lub  innymi
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia
w  chwili  zawarcia  umowy,  skutkujące  niemożliwością  prowadzenia  robót  (odpowiednio  o  okres  trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty),

h)  zmiana  ustawowej  stawki  podatku  VAT,  w  takim  przypadku  obniżenie  lub  podwyższenie  wynagrodzenia
możliwe jest w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

i) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4) Zmiana   zakresu rzeczowego przedmiotu   umow  y  :

a)  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmiany przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie dokumentacji lub 
robót budowlanych,

b)  gdy wystąpią nieprzewidziane w SIWZ warunki geologiczne, archeologiczne, hydrogeologiczne lub terenowe, 
takie jak np. niewypały i niewybuchy oraz inne przedmioty stanowiące zagrożenie, a także w przypadku 
wystąpienia innych nieprzewidzianych w SIWZ przeszkód lub skażeń uniemożliwiających wykonanie robót.
O wystąpieniu powyższych okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty),
Wykonawca  winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to
w dzienniku budowy;

c)  w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót stanowisk archeologicznych.
O wystąpieniu powyższej okoliczności mogącej wpłynąć na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu  umowy
(odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty),
Wykonawca   winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to
w dzienniku budowy; 

d)  w  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  w  SIWZ  warunków  terenowych,  w  szczególności  istnienia
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego  przedmiotu
umowy (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty),
Wykonawca   winien  natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to
w dzienniku budowy;

e) w przypadku zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót
przez Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dających się przypisać Zamawiającemu, bądź Wykonawcy, lub Podwykonawcy, bądź dalszego Podwykonawcy
zatrudnionemu przez Wykonawcę na terenie budowy.

f)  wywołana  przyczynami  zewnętrznymi,  które  w  sposób  obiektywny  uzasadniają  potrzebę  tej  zmiany,
niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

g)  w przypadku zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności
spowodowanej  sytuacją  finansową,  zdolnościami  płatniczymi,  warunkami  organizacyjnymi  lub  innymi
okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia robót,

5) Ponadto:
     a)  Zamawiający    przewiduje    możliwość    zmiany    postanowień    umowy    w   zakresie   terminów   realizacji

 poszczególnych  etapów robót  w ramach  realizacji  zamówienia,  gdy nie  zagraża  to  prawidłowej  realizacji
zamówienia,  a  jest  uzasadnione  usprawnieniem procesu  budowlanego bądź  warunkami  bezpieczeństwa  lub
decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych,

b) Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy przedstawionego w § 6 ust. 1,  przy pomocy, którego
realizuje on przedmiot umowy, na innego posiadającego, co najmniej równoważne uprawnienia i kwalifikacje,
o  których  mowa  w  ustawie  Prawo  budowlane  lub  innych  ustawach,  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą
Zamawiającego. 

2. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a)  zmiana  dotycząca  nazwy  i  siedziby  Wykonawcy  jego  danych  teleadresowych,  jego  formy  organizacyjno-

prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następ-
stwo prawne,

b)  poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy.
3.  W  sytuacji  wystąpienia  jakiejkolwiek  okoliczności,  o  których  wyżej  mowa,  każda  ze  stron  może  wystąpić

z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana, wraz uzasadnieniem tej zmiany.
4. Wszelkie zmiany lub   uzupełnienia  umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane na

wniosek przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu
do niniejszej umowy  podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może
wpłynąć na opóźnienie bądź obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 19
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) 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
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizacje robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia na
okres dłuższy niż 21 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z  przyczyn  zawinionych  nie  przystąpił  do  odbioru  terenu  robót  albo  nie  rozpoczął  realizacji  przedmiotu
zamówienia  albo  pozostaje  w  zwłoce  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  tak  dalece,  że  wątpliwe  jest
dochowanie terminu zakończenia robót, 

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowień,

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
2. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej  umowy lub dalsze wykonywanie
umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,
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 za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 20
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie,  w  przypadku,  gdy zwłoka  Zamawiającego  w  przekazaniu  terenu  robót,
przekracza 21 dni.

§ 21
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,10 % ceny ofertowej brutto

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem
zakończenia robót,

b) za  zwłokę  Wykonawcy w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za  wady
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,10 % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny ofertowej
brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
jakości do prac dotychczas wykonanych, 

d) za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom 2  000  zł  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokości 2 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
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g) za  niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w §5
ust. 7 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do UMOWY Nr RG.272.3.2018) - w wysokości 0,1 % wartości łącznego
wynagrodzenia umownego, 

h) za  brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  akceptacji  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo
w zakresie  dostaw lub  usług  w zakresie  terminu zapłaty we wskazanym przez  Zamawiającego terminie,
w wysokości 2 000 zł, 

i) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 1 000 zł
za każdy dzień ich wykonywania,

j)  za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem niniejszej  umowy  innego
podmiotu  niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  Podwykonawca  skierowany do  ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 1 000 zł za każdy dzień
nieprawidłowości; 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 21 dni w wysokości 0,05 %
ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z  tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn  leżących po stronie  Zamawiającego w wysokości  10 % ceny

ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi z przyczyn, o których
mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za  nieprzystąpienie  przez  Zamawiającego do  odbiorów robót  zgłoszonych do  odbioru  przez  Wykonawcę
w terminach określonych niniejszą umową w wysokości 2 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

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

4. 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.

5. 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 niniejszej umowy.

§ 22
Procedury rozstrzygania sporów

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej  umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy jest  …...........................................  (tel.  +48 34 35 75 100/..., faks:  +48 34 35 75 100/30 oraz
adres e-mail: …............................................).

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach  dotyczących realizacji
przedmiotu  umowy jest  ……………........................................….… (tel.: …………..................……………., faks:
……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

3.  W  zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy,  Strony  zobowiązują,  się  działać
niezwłocznie,  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw
drugiej strony umowy.
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4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, o czym niezwłocznie
powiadomią  drugą  stronę  w  formie  pisemnej.  Powiadomienie  o  zmianie  osób  wskazanych  powyżej  nie  jest

    traktowane za zmianę umowy.
5. Osoba  wymieniona  w  ust.  1  niniejszego paragrafu posiada kompetencję do wydawania poleceń, instrukcji oraz

przeprowadzenia (bez powiadomienia Wykonawcy) wyrywkowej kontroli wykonywania niniejszej umowy.
6. Wszelkie pisma przewidziane  umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi),

jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-
380 Dobrodzień.
Wykonawca: ………………....................…...............................................................................………………….…...

                           …...............................................................................................................................................................
7.  Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.  W

przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianie  adresu,  doręczenie  dokonane  na  ostatnio  wskazany adres  będzie
uważane za skuteczne.

8.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  - 2  egzemplarze  dla  Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

      ...............................................................                                             ...............................................................
                          Zamawiający                                                                                                 Wykonawca

       ............................................................... 
          Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załączniki do   UMOW  Y Nr   RG.272.3.2018:
1. SIWZ wraz z załącznikami;
2.  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
3. OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY/PODWYKONAWCY  O  ZATRUDNIENIU  NA  PODSTAWIE  UMOWY

O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA;
4. OŚWIADCZENIE  O  NIEZALEGANIU  Z  PŁATNOŚCIAMI  ZOBOWIĄZAŃ  W  STOSUNKU  DO

PODWYKONAWCY (opcjonalnie).
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