
Załącznik nr 6
UMOWA NR 

zawarta w dniu …………………………………………….. w Żmigrodzie pomiędzy:

Wspólnotą  Mieszkaniową,  ul.  Batorego  7-9,  55-140  Żmigród  o  numerze  NIP 9151716505,
REGON 020389399 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Małgorzatę  Hołówka –  Prezesa  Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki  Komunalnej  Sp.  zo.o
w Żmigrodzie, ul. Poznańska 6
a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym ……………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza została zawarta z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  pomiędzy  budynkami  Zamkowa  4-12,
Zamkowa 14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa 5” przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§ 1 
Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  realizacja  zadania  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  pomiędzy
budynkami Zamkowa 4-12, Zamkowa 14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa
5”- teren prac działka nr 21/7 - AM 10,   w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane

materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym.
2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu odebrania

przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  szkody  powstałe  z  jego  winy  podczas

wykonywania robót.
4. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego za prace,  które  wykonuje

przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne.
Wykonawca obowiązany jest  powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji
części zamówienia podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a
także wartość zadania powierzonego podwykonawcy.



5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  w  trakcie
realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. 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.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust.
7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w
ust. 7.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  10,  uważa  się  za
akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  
lub  usługi  lub  jej  zmiany  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  
o  podwykonawstwo,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  0,5  %  wartości  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego chyba, że przekracza ona 50.000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  wraz  z  Protokołem  odbioru  końcowego

oświadczeń  podwykonawców  oraz  oświadczenia  Wykonawcy  o  uregulowaniu  wszystkich
należności na rzecz podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi
nastąpić  przed  rozliczeniem  końcowym  z  Zamawiającym,  co  zostanie  potwierdzone
Zamawiającemu oświadczeniami podwykonawców o zapłacie.  Do czasu przedstawienia takich
oświadczeń nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł



przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 15 w terminie 7 dni od
daty podpisania Protokołu końcowego stanowić będzie podstawę do dokonania bezpośredniej
zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  na
zasadach określonych w ust. 16.

18. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  16  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  na  warunkach określonych  w ust.  16,  Zamawiający
umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5.
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji. 

20. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  19,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty;

21. Bezpośrednia  zapłata  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy  nastąpi  w terminie  14  dni  od upływu terminu do  zgłaszania  przez
Wykonawcę w formie pisemnej uwag, o których mowa w ust. 19, a w przypadku zgłoszenia przez
Wykonawcę w formie pisemnej uwag, o których mowa w ust. 19 - w terminie nie dłuższym niż 30
dni od ich zgłoszenia. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których  mowa  w  ust.  5,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność  wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez
Zamawiającego od niniejszej umowy.

24. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
podwykonawcy i  dalszego podwykonawcy wynikających z art.  647 ustawy z dnia 13 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny. 

25. W  przypadku  zmiany,  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia



warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest  obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany przez niego inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku  niewykazania  przez  Wykonawcę
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo
do odstąpienia od umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych.

§ 3
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca  1974r.  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1666  z  późn.  zm.)  osób  wykonujących
następujący zakres czynności:  wykonywanie robót budowlanych – nawierzchni bitumicznej dróg.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  od  wykonawcy,  na  każdym  etapie  realizacji
umowy, złożenia oświadczenia potwierdzającego wypełnienie obowiązku określonego w pkt. 1.
Do pierwszego po podpisaniu umowy oświadczenia składanego na żądanie Zamawiającego przez
Wykonawcę  należy  dołączyć  listę  osób  określonych  w  pkt  1  zatrudnionych  do  realizacji
przedmiotu  zamówienia.  Lista  osób  powinna  zawierać  imię  i  nazwisko  oraz  funkcję/zakres
wykonywanych  robót.  Niedopełnienie  obowiązku  określonego  w  pkt  1  lub  nieprzedłożenie
Zamawiającemu oświadczenia w terminie 5 dni od dnia wezwania oraz złożenie nieprawdziwego
oświadczenia  skutkować  będzie  nałożeniem  na  wykonawcę  kar  umownych  określonych  w
umowie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane
w ust. 1 przez cały okres realizacji  wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega
sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia, o których mowa w ust. 2-3, stosowane będą również odpowiednio w odniesieniu
do podwykonawców.

§ 4
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest  wykonać  przedmiot  umowy w nieprzekraczalnym terminie  do  

……………………………………………………………

§ 5
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą zobowiązania wobec osób
trzecich związane z ewentualną wypłatą odszkodowań za straty i uszkodzenia powstałe w
związku z realizacją przedmiotu umowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji budowlano-wykonawczej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Zabezpieczenie placu budowy.
2) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
3) Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
4) Wykonywanie  wszystkich  robót  budowlanych  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,

przepisami,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  Wykonawcy.  Wykonawca  odpowiada  za



jakość,  terminowość  oraz  bezpieczeństwo  wykonywanych  samemu  oraz  przy  pomocy
podwykonawców robót oraz za zgodność realizacji z przedmiarami i opisami.

5) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną.
6) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z prawem budowlanym.
7) Wbudowanie  materiałów  i  urządzeń  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie,

nowych,  w  stanie  kompletnym  i  nieuszkodzonym,  posiadających  aktualne  na  dzień
wbudowania  atesty,  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności.  Wykonawca  dostarczy  i
przekaże  Zamawiającemu  przed  wbudowaniem  materiałów  odpowiednie  dokumenty:
certyfikaty na „znak bezpieczeństwa”, certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty. 

8) Uzyskanie zgody Zamawiającego na zastosowanie każdego rodzaju materiałów odmiennego
niż wskazane w niniejszej Umowie i dokumentacji wykonawczej.

9) Prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa.

10) Skompletowanie i  przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót.

11) Utrzymywanie porządku w obrębie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane,
oraz,  zgodnie  z  art.  47  Prawo  budowlane,  po  zakończeniu  robót  doprowadzenie  do
należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu przyległego. 

12) Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp, p. poż i
ochrony środowiska.

13) Zabezpieczenie istniejącej w obrębie terenu budowy infrastruktury.
14) Informowanie Zamawiającego i  inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających

zakryciu,  oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i  w zakresie określonym
w przedmiarach i opisie.

15) Informowanie  Zamawiającego  i  inspektora  nadzoru  o  problemach  lub  okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

16) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zaistniałych  na  terenie  budowy  kontrolach
i wypadkach.

17) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy.
18) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

19) Natychmiastowe usunięcie na koszt Wykonawcy wszelkich szkód i awarii spowodowanych
przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji umowy.

20) Bieżące  usuwanie  zanieczyszczeń,  ubytków  i  innych  szkód  spowodowanych  transportem
materiałów na plac budowy. 

21) Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy po zakończeniu robót.
22) Utrzymanie  w  czystości  miejsca  pracy  i  dróg  transportowych  oraz  bieżące  sprzątanie

odpadów i  opakowań i  składowanie  ich  w wyznaczonych do tego celu  miejscach.  Jeżeli
powyższe  nie  będzie  przestrzegane,  to  prace  powyższe  wykona  Zamawiający  na  koszt
Wykonawcy. 

23) Uczestniczenie  na  żądanie  Zamawiającego  w  naradach  i  innych  czynnościach  w  trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 



24) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne
warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót.

25) Zapewnienie stałego dozoru nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego.
26) Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy - stosownie do potrzeb budowy, wywozu

śmieci i odpadów produkcyjnych. 
27) Ponoszenie kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania, odprowadzenia ścieków i innych dla

potrzeb budowy - stosownie do potrzeb budowy.
28) Zorganizowanie prac w sposób umożliwiający dojazd właścicielom do terenów położonych

przy realizowanej inwestycji.
29) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy , konta bankowego,

nr NIP, REGON i telefonu.
3. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy  lub

podwykonawcy znajdujące się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
1. Strony  ustalają  całkowite  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy

określonego  w   § 1  w wysokości  brutto  …………………………………………………………………………….zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy wynikający
z dokumentacji technicznej i opisów  przedmiotu umowy , w tym również koszty nie ujęte w/w
dokumentacji obejmujące wykonanie robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych,
oznakowania  i zagospodarowania  placu  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  budowy,
dozorowania  budowy,  transportu  materiałów  i  ich  składowania,  koszty  ewentualnych
odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy lub podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i  przeprowadzenia niezbędnych prób,  badań i odbiorów i  innych obowiązków
Wykonawcy zawartych w niniejszej umowie. 

3. Cena  ryczałtowa  jest  niezmienna  do  końca  realizacji  przedmiotu  umowy  i  obejmuje  całość
kosztów związanych z realizacją umowy.

§ 7
1. Rozliczanie  robót  odbywać się  będzie  jedną fakturą  końcową wystawioną po bezusterkowym

odbiorze całości robót.
2. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury końcowej stanowi:

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców:
a) protokół  odbioru  końcowego  robót  podpisany  przez  komisję  odbiorową  powołaną

przez  Zamawiającego  oraz  operat  kolaudacyjny,  na  który  składają  się  wszystkie
dokumenty  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  realizacji  robót
budowlanych,  wynikami  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach
budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile
przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów.

2) w  przypadku,  gdy  roboty  wykonywane  były  z  udziałem  podwykonawców  za  zgodą
Zamawiającego:



a) protokół  odbioru  końcowego  robót  podpisany  przez  komisję  odbiorową  powołaną
przez Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego
przez  podwykonawców  oraz  operat  kolaudacyjny,  na  który  składają  się  wszystkie
dokumenty  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  czasie  realizacji  robót
budowlanych,  wynikami  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach
budowlanych aktualne na dzień odbioru danego elementu przez Zamawiającego, o ile
przedmiot zamówienia wymaga przedstawienia w/w poszczególnych dokumentów.

b) kopie  faktur  wystawionych  Wykonawcy  (wraz  z  poświadczeniem  Wykonawcy
o zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty,

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty (wraz
z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności  kopii  z  oryginałem)  do pełnej  wysokości
kwoty wynikłej z przedstawionych faktur,

d) Oryginał  Oświadczenia  podwykonawców  (lub  notarialnie  poświadczona  kopia)
o otrzymaniu  od  Wykonawcy  pełnego  wynagrodzenia  za  wskazany  na  fakturach
podwykonawcy zakres robót.

5. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Wspólnota
Mieszkaniowa , ul. Batorego 7-9, 55-140 Żmigród

6. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy              nr
………………………………………………………………………………………………..,  w  terminie  30  dni  od  daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku złożenia niekompletnej faktury lub
przed  podpisaniem  bezusterkowego  protokołu  odbioru  robót,  zostanie  ona  odesłana  do
Wykonawcy bez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonania  przedmiotu  umowy

……………………………………….. od dnia bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
2. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się  do bezpłatnego usunięcia wad i  usterek w

terminie  7  dni  licząc  od  daty  pisemnego  (listem  lub  faksem)  powiadomienia  przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca
usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  niezależnie  od
uprawnień  wynikających  z  gwarancji.  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  roszczeń  z  tytułu
gwarancji  także  po  upływie  okresu  gwarancji,  jeżeli  wady  ujawnią  się  przed  terminem  jej
upływu.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 9



1. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie  gotowość  do  odbioru  końcowego  robót
wykonanych w realizacji przedmiotu umowy.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Odbiór  końcowy  polegać  będzie  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  względem

technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do użytkowania
i eksploatacji 

4. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru. Z
czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usuniecie  ewentualnych  wad  stwierdzonych  przy
odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

5. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej
powołanej  przez  Zamawiającego  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru  końcowego
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy:
1) oświadczenie  kierownika  budowy,  że  przedmiot  umowy  został  wykonany  zgodnie

z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku plac budowy
- 2 egz.;

2) atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały – 2 kpl.;
6. inwentaryzację powykonawczą 
7. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający może:

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
2) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;
3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym przypadku

za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do
ponownego odbioru;

4) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie

wyznaczenia terminu odbioru robót.
10. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji  

i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

§ 10
1. Zamawiający ustanawia kierownika nadzoru inwestorskiego – ………………………………………..
2. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się :

1) Ze strony Wykonawcy – ……………………………………………….
2) Ze strony Zamawiającego – ……………………………………………..

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za  zwłokę  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  brutto
określonego w §  6  ust.  1  niniejszej  umowy za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  umownego
terminu zakończenia robót przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;



2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy - za każdy przypadek;

5) za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy przypadek;

6) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej  zmiany – 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.  1
niniejszej umowy - za każdy przypadek;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy przypadek;

8) za naruszenie obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę, w tym
za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w §3 niniejszej umowy - 2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy przypadek;

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar z przysługującego
wynagrodzenia.

3. Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  Wykonawcy  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez
Wykonawcę  z przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a po zakończeniu realizacji zamówienia z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

§ 12
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu, przed

podpisaniem  umowy,  równowartość  10  %  wartości  umownej  brutto,  tj.  ……………………..  zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione w
następujący sposób:
a) część zabezpieczenia, tj. 70%, gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót, w terminie

30 dni po ostatecznym odbiorze,
b) pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §13,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzupełnienia
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  do  pełnej  wysokości  wynikającej  z  ust.  1  w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.



§13
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

2) konieczność  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  w  związku  z  odkryciem  reliktów
przeszłości  o  szczególnym  znaczeniu  kulturowym  i  naukowym  w obrębie  prowadzonych
robót; 

3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp;

4) wystąpienia  nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych,  na  które  Strony  niniejszej  umowy nie
miały i nie mogły mieć wpływu;

5) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; 
W przypadkach określonych w pkt. 1) ÷ 4), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej
jednak, niż o czas trwania okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu
realizacji zamówienia

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy lub kierownika robót:
1) na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowiązków

wynikających z Umowy.
2) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

a) choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy

(np. rezygnacji). 
W przypadku zmiany danego kierownika - nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w
SIWZ dla danego specjalisty.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie:
1) w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  przez  Zamawiającego  zmian  do  projektu  ze

względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu,
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
3) w przypadku siły wyższej;
4) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi; 
5) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w dokumentacji

projektowej;
6) zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  będących  następstwem  zmiany  przepisów

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia;

7) zmiany technologii  lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia
wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  niniejszej
umowy. 

8) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może
wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z



częścią dokumentacji  dot.  wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  robót
zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdy
wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

5. Wprowadzenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 4, jest dopuszczalne w następujących
okolicznościach:
1) jeżeli  realizacja  projektu  przy  zastosowaniu  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych

wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWIOR,  groziłaby  niewykonaniem  lub
wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub
brakiem estetyki, 

2) jeżeli konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana: 
- zaprzestaniem produkcji, 
- brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku),

3) jeżeli  realizacja  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  rozwiązań  technicznych  lub
technologicznych  wskazanych  w dokumentacji  projektowej  lub  STWiOR,  groziłaby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, lub wykonanie niezgodne z
zasadami sztuki  budowlanej  lub takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami  w
późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,

4) jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
6. Z  tytułu  wykonania  robót  zamiennych  Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  dodatkowe

wynagrodzenie. 
7. W  przypadku  wykonywania  robót  zamiennych  istotnych  w  świetle  przepisów  Prawa

Budowlanego,  projektant  opracuje  projekt  zamienny  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  opinii,
uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa 

8. Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku, gdy roboty
zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne będą
realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie
Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

10. Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia
na rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

11. Poza  okolicznościami  wskazanymi  w  niniejszej  umowie  dopuszcza  się  możliwość  zmian
postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy
Pzp.

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego powiadomienia  Zamawiającego o  każdej  groźbie
opóźnienia robót.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych
przez strony pod rygorem nieważności.

§14



W sprawach nie  uregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§15
Sprawy sporne,  których  nie  będą  w stanie  załatwić  we  własnym zakresie  rozstrzygać  będzie  Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden dla
Zamawiającego.
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