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Zał�cznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami  

w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” 
Nr post�powania - 11/R/ZS/2020/RWiK 

ZAMAWIAJ�CY: 

Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard  

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło�ona przez1): 

nazwa firmy (imi� i nazwisko)……………………………………...……………...…...…….… 

ulica……………………nr domu………kod………...... miejscowo��………………………… 

tel.:……………….…….fax: …....………………..adres e-mail: ……………………………… 

             NIP:....................................................................... REGON:......................................................... 

             Konto bankowe:....................................................................................................................……. 

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy: 

Imi� i nazwisko: ……………………………………………………………………………..….. 
tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...………….. 
adres e-mail: ………………………………………………………………………………….… 

Ja (my) ni�ej podpisany(i) o�wiadczam(y) w imieniu wskazanego powy�ej Wykonawcy, �e:  

1. Wykonawca zapoznał si� z tre�ci� SIWZ dla niniejszego post�powania i jest zwi�zany 
okre�lonymi w niej postanowieniami i zasadami post�powania; 

2. Wykonawca poprzez zło�enie oferty zobowi�zuje si� do wykonania cało�ci niniejszego 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiaj�cego okre�lonymi w SIWZ; 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ł�czn� cen�: 

Cena netto: ……………………………zł (słownie: …….......................................) 

VAT w wysoko�ci ……%: …………...zł (słownie: …………………..….............) 

Cena brutto: …………………………...zł (słownie: ……………….......................) 

���������������������������������������� �������������������
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia nale�y wskaza� firmy (nazwy)  
    i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia. 
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Cena netto: ……………………………zł (słownie: …….......................................) 

VAT w wysoko�ci ……%: …………...zł (słownie: …………………..….............) 

Cena brutto: …………………………...zł (słownie: ……………….......................) 

Budowa przył�czy kanalizacyjnych za cen�: 

Cena netto: ……………………………zł (słownie: …….......................................) 

VAT w wysoko�ci ……%: …………...zł (słownie: …………………..….............) 

Cena brutto: …………………………...zł (słownie: ……………….......................) 

4. Oferta jest wa�na przez 30 dni licz�c od upływu terminu składania oferty. 
5. Wykonawca akceptuje bez zastrze�e� warunki umowy przedstawione w Zał�czniku nr 6 do 

SIWZ – wzór umowy; 
6. O�wiadczamy, �e nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne / �e uzyskali�my przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu .2

7. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejsz� Wykonawca zobowi�zuje si� zawrze�
umow� w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie jakie zostan� wskazane przez 
Zamawiaj�cego oraz zobowi�zuje si� zabezpieczy� umow� zgodnie z wymaganiami 
Zamawiaj�cego okre�lonymi w SIWZ.  

8. Wybór oferty b�dzie prowadzi�/nie b�dzie prowadzi�2 do powstania u Zamawiaj�cego 
obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powstanie 
obowi�zku podatkowego, o którym mowa powy�ej dotyczy dostawy nast�puj�cych towarów 
……………………………………. o warto�ci bez kwoty podatku 
………………………………. i/lub �wiadczenia nast�puj�cych usług 
…………………………….. o warto�ci bez kwoty podatku   

9. Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca nast�puj�ce cz��ci niniejszego 
zamówienia zamierza powierzy� podwykonawcom3 i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy 
podwykonawców. 

L.p. 
Oznaczenie cz��ci zamówienia, która 
zostanie powierzona do wykonania 

podwykonawcy

Oznaczenie firmy i adresu 
podwykonawcy 

(je�eli s� znane na tym etapie 
post�powania – brak oznaczenia 

zostanie potraktowany przez 
Zamawiaj�cego jako brak mo�liwo�ci 

oznaczenia podwykonawcy)

   

   

…………………………………………… 
Miejscowo�� i data                          ……………………………………................... 

Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  

���������������������������������������� �������������������
2 Niepotrzebne skre�li�.
3 Wykonawca wypełnia w przypadku powierzenia cz��ci zamówienia podwykonawcy, w przypadku braku wypełnienia pkt 8 formularza 
oferty, Zamawiaj�cy uzna, i� Wykonawca b�dzie realizował zamówienie samodzielnie.
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Zał�cznik nr 2 do SIWZ 

O�WIADCZENIE  WYKONAWCY 
Dotycz�ce przesłanek wykluczenia z  post�powania 

Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami  
w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” 

Nr post�powania - 11/R/ZS/2020/RWiK”  

ZAMAWIAJ�CY: 

Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard  

  

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

I. O�WIADCZENIA DOTYCZ�CE WYKONAWCY: 

O�wiadczam/-y, �e powy�ej wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post�powania  
na podstawie § 10 Regulaminu,� zgodnie, z którym z post�powania o udzielenie post�powania 
wyklucza si�:   
1. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si�: 

1) wykonawców, którzy w ci�gu ostatnich 5 lat przed wszcz�ciem post�powania wyrz�dzili s

 zgod� nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je nienale�ycie,  

a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz�cia post�powania, chyba �e 

niewykonanie lub nienale�yte wykonanie jest nast�pstwem okoliczno�ci,  

za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno�ci; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło�� ogłoszono, z 

wyj�tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło�ci zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidacj� maj�tku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci 

wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

4) w przypadku prawomocnego skazania za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z 

post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób wykonuj�cych 

prac� zarobkow�, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych, a 

tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego: 

a) osoby fizyczne b�d�ce wykonawc�, 

b) wspólnika, je�eli wykonawc� jest spółka jawna, 

c) partnera lub członka zarz�du, je�li wykonawc� jest spółka partnerska 
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d) komplementariusza, je�li wykonawc� jest spółka komandytowa lub spółka 

komandytowo-akcyjna, 

e) urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego, je�li wykonawc� jest osoba prawna; 

5) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

gro�b� kary; 

6 )wykonawców, którzy nie wnie�li wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłu�ony 

okres zwi�zania z ofert� albo nie zgodzili si� na przedłu�enie okresu zwi�zania ofert�; 

2. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si� równie� wykonawców, którzy:  

1) wykonywali bezpo�rednio czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego 

post�powania lub posługiwali si� w celu sporz�dzenia oferty osobami uczestnicz�cymi w 

dokonywaniu tych czynno�ci, chyba �e udział tych wykonawców w post�powaniu nie utrudni 

uczciwej konkurencji; 

2) zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ na wynik prowadzonego post�powania; 

3) nie zło�yli o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu lub wymaganych 

dokumentów lub zło�one dokumenty zawieraj� bł�dy albo  

w wyznaczonym terminie nie zło�yli, nie uzupełnili lub nie wyja�nili tych dokumentów b�d� nie 

odpowiedzieli na wezwanie zamawiaj�cego do uzupełnienia oferty w inny sposób; 

4) nie wnie�li wadium, w tym równie� na przedłu�ony okres zwi�zania ofert�, lub nie zgodzili 

si� na przedłu�enie okresu zwi�zania ofert�

5) w sposób zawiniony powa�nie naruszył obowi�zki zawodowe, co podwa�a jego uczciwo��, 

w szczególno�ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub ra��cego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienale�ycie wykonał zamówienie,  

co Zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� za pomoc� stosownych �rodków dowodowych  

(3 lata od zdarzenia). 

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  

O�wiadczam/-y, �e w stosunku do powy�ej wskazanego Wykonawcy zachodz� podstawy wykluczenia 
z post�powania na podstawie § 10 Regulaminu (poda� maj�c� zastosowanie podstaw� wykluczenia 

spo�ród wymienionych w Regulaminie).  

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów 
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II. O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SI� WYKONAWCA: 

O�wiadczam/-y, �e w stosunku do nast�puj�cego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby 
powołuj� si� w niniejszym post�powaniu, tj.: …………………………………………………… 
(poda� pełn� nazw� / firm�, adres, a tak�e w zale�no�ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) nie zachodz�
podstawy wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia. 

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  

III. O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PODANYCH INFORMACJI: 

O�wiadczam, �e wszystkie informacje podane w powy�szych o�wiadczeniach s� aktualne  
i zgodne z prawd� oraz zostały przedstawione z pełn� �wiadomo�ci� konsekwencji wprowadzenia 
zamawiaj�cego w bł�d przy przedstawianiu informacji. 

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  
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Zał�cznik nr 3 do SIWZ 

O�WIADCZENIE  WYKONAWCY
 dotycz�ce spełniania warunków udziału w post�powaniu

Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami  
w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” 
Nr post�powania - 11/R/ZS/2020/RWiK 

ZAMAWIAJ�CY: 
Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard  

  

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

I. INFORMACJA DOTYCZ�CA WYKONAWCY: 

O�wiadczam/-y, �e powy�ej wskazany Wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu 
okre�lone przez zamawiaj�cego w pkt. 8 SIWZ. 

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  

II. INFORMACJA W ZWI�ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  

O�wiadczam/-y, �e w celu wykazania spełniania warunków udziału w post�powaniu, okre�lonych 
przez zamawiaj�cego w pkt. 8 SIWZ, Wykonawca polega na zasobach nast�puj�cego/ych 
podmiotu/ów: …………………………….……………………………….…, w nast�puj�cym zakresie: 
………………………………………………………………………… (wskaza� podmiot i okre�li�

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów 
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III. O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PODANYCH INFORMACJI: 

O�wiadczam, �e wszystkie informacje podane w powy�szych o�wiadczeniach s� aktualne  
i zgodne z prawd� oraz zostały przedstawione z pełn� �wiadomo�ci� konsekwencji wprowadzenia 
zamawiaj�cego w bł�d przy przedstawianiu informacji. 

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  
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Zał�cznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami  
w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” 

Nr post�powania - 11/R/ZS/2020/RWiK” 

ZAMAWIAJ�CY: 
Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard  

Nazwa i adres Wykonawcy (ów): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

O�wiadczam(y), �e w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres 
prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wskazany powy�ej Wykonawca wykonał 
nast�puj�ce roboty budowlane: 

L.p. 
Nazwa 

przedsi�wzi�cia 

Rodzaj i warto��
wykonanych robót 

budowlanych 

Data wykonania 
Miejsce 

wykonania 

Podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały 
wykonane 

(nazwa, adres) 

Nazwa Wykonawcy4

pocz�tek 
(data) 

zako�czenie 
(data) 

        

        

…………………………………………………….. 
Miejscowo�� i data 

………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów  

���������������������������������������� �������������������
4 Wypełniaj� Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o zamówienie 
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Zał�cznik nr 5 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B�D� UCZESTNICZY� W WYKONANIU NINIEJSZEGO 
ZAMÓWIENIA

Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami  
w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” 

Nr post�powania - 11/R/ZS/2020/RWiK” 

ZAMAWIAJ�CY: 
Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja Spółka z o. o.  w Białogardzie 
ul. Ustronie Miejskie 1 
78-200 Białogard  

Nazwa i adres Wykonawcy (ów): 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

O�WIADCZAM(Y), 	E:

w wykonaniu niniejszego zamówienia b�dzie uczestniczy� nast�puj�ca osoba pełni�ca funkcj�: 

L.p. 
Imi� i 

nazwisko 
Funkcja 

Podstawa 
Wykonawcy 

do 
dysponowania 

dana osob�

Kwalifikacje zawodowe – 
posiadane uprawnienia (z 

podaniem daty i pełnej podstawy 
prawnej ich wydania) 

1.  
Kierownik budowy 

roboty 
instalacyjne sanitarne 

  

…………………………………………… 
Miejscowo�� i data             

                                                             ………………………………………………………… 
Piecz�� i podpis osób  

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ó 



Wzór umowy 

Zał�cznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …………………..

zawarta w dniu ………….2020 r. w Białogardzie  pomi�dzy:   

Regionalne Wodoci�gi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzib� w Białogardzie, wpisan� do rejestru 
przedsi�biorców – Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego za numerem KRS 0000053791,z siedzib� w Białogardzie,  
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, reprezentowan� przez: 

• Prezesa Zarz�du – Rafała Słowika, 
• Wiceprezesa Zarz�du – Marka Lewandowskiego, 

zwan� dalej „Zamawiaj�cym”,  

a 
* Pani�/Panem…………………………………………………………, zamieszkał�/ym w…… przy ul. ….., 
…-….. …….., prowadz�cym działalno�� gospodarcz� pod firm�......……………………………………  
z siedzib� w ……………………………………………… ul.………………………………………………… 
zarejestrowanym ………………………………………………………………, posiadaj�cym numer 
identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………, 
reprezentowanym przez: 
 …………………………………… 

*…………………………………………………………z siedzib� w……………………………… wpisan�
do Krajowego Rejestru S�dowego - Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy 
…………………- ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS: ……….., 
kapitał zakładowy w wysoko�ci ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w cało�ci, posiadaj�c� numer 
identyfikacyjny NIP ……………………………………………;REGON ………………………………,  
reprezentowan� przez: 
……………………………… 

zwanym dalej „Wykonawc�”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewła�ciwe usun��) 

W dalszej cz��ci umowy Zamawiaj�cy i Wykonawca wyst�puj�cy wspólnie okre�lani s� tak�e jako Strony,  
a osobno tak�e jako Strona. 

W wyniku przeprowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej  z przył�czami w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach”  (znak sprawy: 
11/R/ZS/2020/RWiK) w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci szacunkowej poni�ej kwot 
okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie�
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej: „PZP”), w którym oferta zło�ona przez Wykonawc�
(dalej: „Oferta”) została uznana przez Zamawiaj�cego za ofert� najkorzystniejsz�, została zawarta umowa 
(dalej: „Umowa”) nast�puj�cej tre�ci:
  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego obejmuj�ca wykonanie 
robót budowlanych dla zadania pod nazw�: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przył�czami 
w ulicy Plac Chrobrego w Bobolicach” ze wszystkimi niezb�dnymi pracami towarzysz�cymi, 
koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
dokumentacji projektowej (dalej jako „Przedmiot umowy”).   
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2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje budow�: 
1) sieci kanalizacji sanitarnej Ø200x5,9mm PVC SN8  o długo�ci L=71,50mb w tym: 

- monta� studni Dn1000mm betonowe – 1 szt. 
- studnie Dn425mm PVC -3 szt.; 

2) przył�czy kanalizacyjnych  Ø160x4,7mm PVC SN8  o długo�ci L=149,0mb w tym: 
- monta� studni Dn425mm PVC -12 szt. 
- przej�cia poprzeczne pod drog� gminn� – Przeciski  Øz273x7,1mm stal –  
dz. nr 60- 3  odcinki (S1-S11; S2-S6; S3-S4) o  ł�cznej długo�ci -33,0mb. 

3) Szczegółowy zakres Umowy przedstawiaj� nast�puj�ce dokumenty, które b�d� uwa�ane oraz 
odczytywane i interpretowane jako integralna cz��ci Umowy, wedle nast�puj�cej kolejno�ci: 

1) Umowa o roboty budowlane; 
2) SIWZ z zał�cznikami; 
3) Oferta; 
4) Wszelkie inne dokumenty doł�czone do Umowy. 

Dokumenty wymienione wy�ej nale�y traktowa� jako wzajemnie wyja�niaj�ce si� i uzupełniaj�ce  
w tym znaczeniu, i� przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbie�no�ci lub wieloznaczno�ci nie 
b�dzie to powodowało w �adnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy,  
ani ograniczenia zakresu wymaganej staranno�ci. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie : 
a) wykonanie robót budowlanych do dnia 31 sierpnia 2020 roku, 
b) przekazanie pełnej dokumentacji odbiorowej do dnia 30 wrze�nia 2020 r.  

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedło�y Zamawiaj�cemu do akceptacji 
wniosek materiałowy. 

3.       Po zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego wniosku materiałowego  Wykonawca w ci�gu 14 dni od  
przekazania placu budowy przyst�pi do realizacji prac budowlanych obj�tych przedmiotem umowy. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Obowi�zuj�c� form� wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze skutkami 
okre�lonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z ofert� Wykonawcy. 

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� Wykonawcy: 
a) ł�czne wynagrodzenie w wysoko�ci: 

- netto: …………….... zł (słownie: ………………………….........……….…………. złotych) 
- brutto (z …..% podatkiem VAT) …………… zł (słownie: ………………. złotych) -dalej: 
„Wynagrodzenie”), 

b) w tym wynagrodzenia cz��ciowe (składaj�ce si� na ł�czne Wynagrodzenie) za: 
• budow� sieci kanalizacji grawitacyjnej w wysoko�ci: 

- netto: …………….... zł (słownie: ………………………….........……….…………. złotych) 
- brutto (z …..% podatkiem VAT) …………… zł (słownie: …………...…...………. złotych), 

• budow� przył�czy kanalizacyjnych w wysoko�ci: 
- netto: …………….... zł (słownie: ………………………….........……….…………. złotych) 
- brutto (z …..% podatkiem VAT) …………… zł (słownie: …………...…...………. złotych). 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwi�zane z realizacj� Przedmiotu Umowy. 
4. Wynagrodzenie uwzgl�dnia wszystkie czynniki cenotwórcze zwi�zane z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, równie� te, które nie wynikaj� wprost z Umowy, a s� niezb�dne do wykonania Przedmiotu 
Umowy, jak w szczególno�ci podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnie�, koszty robót 
przygotowawczych, koszty robót geologiczno-in�ynierskich, koszty materiałów pomocniczych, koszty 
zaj�cia pasa drogowego, odtworze�, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami  
w niezb�dnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwi�zane z warunkami stawianymi przez 
Zamawiaj�cego w SIWZ.  

5. Wynagrodzenie uwzgl�dnia wszystkie koszty Wykonawcy zwi�zane z przedmiotu Umowy.  
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6. Wynagrodzenie uwzgl�dnia wykonanie wszystkich czynno�ci i dostaw� wszystkich towarów oraz 
materiałów niezb�dnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególno�ci ze wzgl�du na wzrost kosztów produkcji, 
wahania kursów walutowych, wysoko�� inflacji, wzrost wska�ników cen w produkcji budowlano-
monta�owej itp. 

8. Wykonawca nie mo�e przenosi� wierzytelno�ci wynikaj�cych z Umowy na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj�cego wyra�onej pod rygorem niewa�no�ci. 

§ 4 
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana b�dzie na podstawie faktycznego stanu 
zaawansowania robót stwierdzonego przez Zamawiaj�cego w protokole odbioru na nast�puj�cych 
zasadach: 
- w wysoko�ci 80% warto�ci zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót cz��ciowych po 
wykonaniu 100 % wykonanego zakresu robót budowlanych; 
- w wysoko�ci 20% warto�ci zamówienia, na podstawie protokołu  odbioru ko�cowego i dostarczeniu 
pełnej dokumentacji odbiorowej, 
po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawc� gotowo�ci do odbioru cz��ciowego i ko�cowego 
wykonanych robót, na podstawie faktury cz��ciowej i faktury ko�cowej. 

2. Za dat� zapłaty uwa�a si� dzie� obci��enia rachunku bankowego Zamawiaj�cego. 
3. Za wykonane roboty Zamawiaj�cy uznaje wszystkie roboty wykonane i odebrane przez 

Zamawiaj�cego, na podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zamawiaj�cego protokołu odbioru 
robót bez uwag maj�cych wpływ na odbiór. Protokół odbioru cz��ciowego robót nie stanowi 
pokwitowania, o którym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowi on tylko i wył�cznie 
dokument rozliczeniowy umo�liwiaj�cy cz��ciowe rozliczanie si� z Wykonawc�. 

4. Na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiaj�cemu pisemne 
zawiadomienie o gotowo�ci do odbioru cz��ciowego albo ko�cowego wykonanych robót wraz z: 
1) protokołem odbioru cz��ciowego robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach robót, które podlega� maj� odbiorowi cz��ciowemu; 
2) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiaj�cego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi; 
3) kopiami przelewów bankowych potwierdzaj�cych płatno�ci Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, z o�wiadczeniami tych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  
o niezaleganiu z wymagalnymi płatno�ciami wobec nich przez Wykonawc� lub przez 
Podwykonawców, o�wiadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o stanie 
wierzytelno�ci niewymagalnych; 

4) o�wiadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku braku robót 
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przed dniem odbioru cz��ciowego robót budowlanych, lub je�eli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne. 

- zwane dalej jako „Dokumenty rozliczeniowe”. 
5. Zamawiaj�cy wyznaczy termin odbioru w ci�gu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawc�

kompletnego zgłoszenia gotowo�ci do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj�cego,  
i� zgłoszenie gotowo�ci do odbioru jest niekompletne, w szczególno�ci nie zawiera dokumentów,  
o których mowa w ust. 5 lub § 6 ust. 3, Zamawiaj�cy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do 
uzupełnienia stwierdzonych braków. Zamawiaj�cy wyznaczy termin odbioru w ci�gu 7 dni od dnia 
uzupełnienia przez Wykonawc� braków zgłoszenia gotowo�ci do odbioru. 

6. Podstaw� do wystawienia faktury cz��ciowej za wykonane roboty b�dzie protokół odbioru 
cz��ciowego robót potwierdzony przez Wykonawc� i Zamawiaj�cego: 
1) Wykonawca wystawi Zamawiaj�cemu faktur� w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty protokołu 

odbioru cz��ciowego robót bez istotnych zastrze�e�, stanowi�cego podstaw� do jej wystawienia; 
2) Zamawiaj�cy dokona zapłaty faktury cz��ciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty 

dostarczenia Zamawiaj�cemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Za dzie� zapłaty uznaje si� dzie� obci��enia rachunku bankowego Zamawiaj�cego. 
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8. Zamawiaj�cy wył�cza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 
U. poz. 2191).  

9. Rozliczenie ko�cowe: 
1) podstaw� do wystawienia przez Wykonawc� faktury ko�cowej jest sporz�dzony protokół odbioru 

ko�cowego robót potwierdzony przez Wykonawc� i Zamawiaj�cego; 
2) faktura ko�cowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu; 
3) Zamawiaj�cy dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze  

w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiaj�cemu prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z Dokumentami rozliczeniowymi. 

10. Strony ustalaj�, i� na zasadzie potr�cenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiaj�cy mo�e potr�ci�
wszelkie roszczenia przysługuj�ce mu na podstawie Umowy, w szczególno�ci kary umowne, koszty 
Wykonania Zast�pczego oraz kwot z tytułu zapłaconego przez Zamawiaj�cego wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, budowlanych, dostaw i usług. 

11. Postanowienia ust. 10 nie uchybiaj� mo�liwo�ci potr�cenia ustawowego.  

§ 5 
PODWYKONAWSTWO 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawc� Przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawców (dalej: 
„Podwykonawca”). Wykonawc� obci��a� b�d� obowi�zki opisane w Umowie i w przepisach prawa.  
Przez umow� o podwykonawstwo nale�y  rozumie� umow� w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem s� usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowi�ce cz���
zamówienia publicznego, zawart� mi�dzy wybranym przez Zamawiaj�cego Wykonawc� a innym 
podmiotem (Podwykonawc�), a w przypadku zamówie� publicznych na roboty budowlane tak�e 
mi�dzy Podwykonawc� a dalszym Podwykonawc� lub mi�dzy dalszymi Podwykonawcami. 

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywa� roboty budowlane wchodz�ce w skład Przedmiotu Umowy 
za pomoc� Podwykonawców zgłoszonych oraz w stosunku do  których Zamawiaj�cy nie wniósł 
sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 6471 KC. Strony postanawiaj�, i� realizacja robót budowlanych 
wchodz�cych w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców bez uprzedniego 
zgłoszenia, jak równie� w stosunku, do których Zamawiaj�cy wniósł sprzeciw  Podwykonawcy 
stanowi nienale�yte wykonanie Umowy przez Wykonawc�.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaj�cy zawrze� umow�  
o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, jest obowi�zany do przedło�enia 
Zamawiaj�cemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowi�zany doł�czy� zgod� Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre�ci zgodnej  
z projektem umowy. To samo dotyczy obowi�zku przedstawienia projektu zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane. Je�eli Zamawiaj�cy w terminie 14 
(czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawc� projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s� roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej zastrze�e�, b�dzie si� uwa�ało, �e 
Zamawiaj�cy wyraził zgod� na zawarcie umowy. W przypadku nieprzedło�enia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane – Wykonawca zapłaci kar� umown� w 
wysoko�ci 5.000,00 zł za ka�dy taki przypadek. 

4. Zamawiaj�cy, w terminie, o którym mowa w ust. 3 zgłosi w formie pisemnej zastrze�enia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, której przedmiotem s� roboty budowlane: (1) 
niespełniaj�cej wymaga� okre�lonych w § 5 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłu�szy ni� 30 dni. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiaj�cemu po�wiadczon�
za zgodno�� z oryginałem kopi� zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowi�zku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w kwocie 1.000,00 zł 
za ka�dy taki przypadek. Zamawiaj�cy w terminie, o którym mowa w ust. 3 zgłosi w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane w sytuacji 
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionej w ust. 4. 

6. Zmiana umowy z Podwykonawc�, z którym Wykonawca zawarł umow� o podwykonawstwo, lub 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane wymaga dopełnienia 
obowi�zków opisanych w ust. 2 – 5. Kara umowna, o której mowa w ust. 5 (tj. 1.000,00 zł) jest 
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nale�na Zamawiaj�cemu równie� w przypadku nieprzedło�enia Zamawiaj�cemu projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, lub po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii aneksu do zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego 
zawarcia.   

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za bezpiecze�stwo wszelkich działa� Podwykonawców na terenie budowy. 

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane 
Wykonawca na protokołach odbioru cz��ciowego i ko�cowego opisze zakres oraz warto�� robót 
wykonywanych przez takich Podwykonawców. Uchylanie si� Wykonawcy od wykonania 
któregokolwiek z wymienionych obowi�zków uprawnia Zamawiaj�cego do odmowy odbioru 
cz��ciowego robót lub przyj�cia faktury. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiaj�cemu po�wiadczon�
za zgodno�� z oryginałem kopi� zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wył�czeniem umów o podwykonawstwo o warto�ci 
mniejszej ni� 0,5% warto�ci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak ni� 50.000,00 zł. W przypadku 
niewykonania obowi�zku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu 
kar� umown� w kwocie 5000,00 zł za ka�dy przypadek.  

10. W przypadku, je�eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłu�szy ni� 30 dni Zamawiaj�cy poinformuje o 
tym Wykonawc� i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od 
wezwania, pod rygorem wyst�pienia o zapłat� kary umownej, o której mowa w zdaniu nast�pnym. W 
przypadku niewykonania obowi�zku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiaj�cemu kar� umown� w kwocie 2.000,00 zł za ka�dy taki przypadek. 

11. Zmiana umowy z Podwykonawc�, z którym Wykonawca zawarł umow� o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s� dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowi�zków opisanych w ust. 9 – 10. Kara 
umowna, o której mowa w ust. 10 (tj. 2.000,00 zł) jest nale�na Zamawiaj�cemu równie� w przypadku 
nieprzedło�enia Zamawiaj�cemu po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii aneksu do zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego 
zawarcia. 

12. Zawarcie przez Podwykonawc�, z którym Wykonawca zawarł umow� o podwykonawstwo z dalszym 
Podwykonawc� wymaga dopełnienia obowi�zków opisanych w Umowie dla zawarcia umowy  
o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowie� dot. bezpo�redniej zapłaty dalszym 
Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.  

13. Zamawiaj�cy dokona bezpo�redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługuj�cego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowan� przez Zamawiaj�cego 
umow� o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, lub który zawarł przedło�on�
Zamawiaj�cemu umow� o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia si� od obowi�zku zapłaty odpowiednio przez Wykonawc�, Podwykonawc� lub dalszego 
Podwykonawc� zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wył�cznie nale�no�ci powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiaj�cego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty 
budowlane, lub po przedło�eniu zamawiaj�cemu po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi. 

15. Bezpo�rednia zapłata obejmuje wył�cznie nale�ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale�nych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpo�redniej zapłaty Zamawiaj�cy umo�liwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotycz�cych zasadno�ci bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag b�dzie nie krótszym ni� 7 dni od dnia dor�czenia 
tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiaj�cy mo�e: 
1)  nie dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

je�eli Wykonawca wyka�e niezasadno�� takiej zapłaty, albo 
2)  zło�y� do depozytu s�dowego kwot� potrzebn� na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego, co do 
wysoko�ci nale�nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatno�� si� nale�y, albo 

3)  dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
je�eli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka�e zasadno�� takiej zapłaty. 
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18.  W przypadku dokonania bezpo�redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 13, Zamawiaj�cy potr�ca kwot� wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
nale�nego Wykonawcy.  

19.  Niezale�nie od postanowie� ust. 18, Wykonawca jest zobowi�zany do zapłaty Zamawiaj�cemu 
wszelkich kwot (w pełnej wysoko�ci) zapłaconych przez Zamawiaj�cego zarówno w czasie realizacji 
Umowy jak i po jej zako�czeniu na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców tytułem 
zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy wchodz�ce zakres Przedmiotu Umowy. 
Obowi�zek zwrotu w pełnej wysoko�ci kwot zapłaconych przez Zamawiaj�cego tytułem 
wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy wchodz�ce zakres Przedmiotu Umowy ma 
zastosowanie równie� w przypadku odst�pienia od Umowy przez jak�kolwiek ze stron Umowy.    

20. Konieczno�� wielokrotnego dokonywania bezpo�redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczno�� dokonania bezpo�rednich zapłat na sum�
wi�ksz� ni� 5% warto�ci Wynagrodzenia mo�e stanowi� podstaw� do odst�pienia od Umowy przez 
Zamawiaj�cego. 

21. Wykonawca zobowi�zany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpo�redniej zapłaty 
dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym Podwykonawcom.  
W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia nale�nego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 5.000,00 zł za ka�dy przypadek 
nieuzasadnionego braku zapłaty takiego wynagrodzenia, a w przypadku nieuzasadnionej 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale�nego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 1% wynagrodzenia wynikaj�cego  
z danej umowy podwykonawczej za ka�dy dzie� opó�nienia przy czym nie mniej ni� 5.000,00 zł za 
ka�dy taki przypadek. Brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom b�dzie uznawany za nienale�yte 
wykonywanie Umowy. 

22.     Umowa z Podwykonawc� lub dalszym Podwykonawc� powinna stanowi� w szczególno�ci, i�: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mo�e by� dłu�szy 

ni� 30 dni od dnia dor�czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzaj�cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wył�cznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które �ci�le odpowiadaj� cz��ci zamówienia okre�lonego Umow�
zawart� pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�; 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane b�d�ce przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyj�ty w Umowie dla Wykonawcy, b�dzie nast�powa� w cz��ciach, na podstawie 
odbiorów cz��ciowych robót wykonanych przez Podwykonawc� lub dalszego Podwykonawc�; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre�lone na co najmniej takim 
poziomie jako�ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�  
i powinno odpowiada� stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre�lonym w dokumentacji 
projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;  

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza� si� posiadaniem wiedzy i do�wiadczenia 
odpowiadaj�cych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do�wiadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w zwi�zku z realizacj� Umowy; dysponowa� personelem i sprz�tem, gwarantuj�cymi 
prawidłowe wykonanie podzlecanej cz��ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadaj�cymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzaj�ce wiedz�  
i do�wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz�tu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo b�d� stanowiły zał�cznik do tej umowy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s� zobowi�zani do przedstawiania Zamawiaj�cemu na 
jego ��danie dokumentów, o�wiadcze� i wyja�nie� dotycz�cych realizacji umowy  
o podwykonawstwo. 

7) Postanowienia dotycz�ce bezpo�redniej płatno�ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 12. 

23.     Umowa o podwykonawstwo nie mo�e zawiera� postanowie�: 
1) uzale�niaj�cych uzyskanie przez Podwykonawc� lub dalszego Podwykonawc� zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
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przez Zamawiaj�cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawc�
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzale�niaj�cych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc� Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia nale�ytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiaj�cego; 

3) umo�liwiaj�cych Wykonawcy potr�canie kwot zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy  
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba �e w postanowieniach 
umownych znajd� si� wyra�ne postanowienia, które b�d� wskazywały na to, �e potr�cona na 
zabezpieczenie kwota, nie stanowi ju� wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nale�ytego wykonania 
umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak równie�, �e zapłata wynagrodzenia pomniejszonego 
o kwot� potr�con� na zabezpieczenie stanowi nale�yte wypełnienie zobowi�zania w zakresie 
zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawc� lub 
podwykonawc�, podmiotowi uprawnionemu b�dzie przysługiwało roszczenie o zwrot 
zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, a nie o zapłat� wynagrodzenia; 

4) nie mo�e zawiera� terminów wykonania dłu�szych ni� okre�lonych w Umowie Wykonawcy  
z Zamawiaj�cym; 

5) przewiduj�cych, i� ł�czna wysoko�� kar umownych nale�nych Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% warto�ci wynagrodzenia mu nale�nego. 

§ 6 
PRAWA I OBOWI�ZKI ZAMAWIAJ�CEGO 

1. Do obowi�zków Zamawiaj�cego nale�y: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ci�gu 7 (siedmiu) dni od dnia 

zaakceptowania wniosku materiałowego; 
2) zapłata Wynagrodzenia za nale�ycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okre�lonych  

w Umowie; 
3) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okre�lonych w Umowie; 
4) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okre�lonych w Umowie;   
5) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego; 
6) udzielenie Wykonawcy stosownych upowa�nie� do wyst�powania w imieniu Zamawiaj�cego do 

uzyskania niezb�dnych decyzji, uzgodnie� itp., o ile wyst�pi taka potrzeba; 
2. Zamawiaj�cemu słu�y prawo do wgl�du do dokumentów Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych zwi�zanych z realizowanym zadaniem 
inwestycyjnym. 

3. W trakcie odbiorów robót budowlanych Zamawiaj�cy zweryfikuje, czy roboty zostały wykonane 
przez Wykonawc� zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacj� projektow� i obowi�zuj�cym 
prawem. Odbiory robót budowlanych wchodz�cych w skład Przedmiotu Umowy b�d� dokonywane na 
nast�puj�cych zasadach:  
1) Odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu dokonuje Zamawiaj�cy na wniosek Wykonawcy 

zgłoszenia na co najmniej 72 godziny przed planowanym zakryciem robót; 
2) Odbiór cz��ciowy dokonany b�dzie w celu prowadzenia cz��ciowego rozliczenia  

i wystawienia przez Wykonawc� faktury, po zło�eniu przez Wykonawc� pisemnego 
zawiadomienia o gotowo�ci do odbioru cz��ciowego wykonanych robót. Dokonanie odbioru 
cz��ciowego nie ma skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego; Odbiór cz��ciowy 
nale�y poprzedzi� dostarczeniem Zamawiaj�cemu niezb�dnych dokumentów odbiorowych 
najpó�niej w dniu zawiadomienia o gotowo�ci do odbioru tj.:  
− szkice polowe, 
− protokoły robót zanikowych, 
− protokoły prób szczelno�ci z wynikiem pozytywnym, 
− atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jako�ci producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje 

zgodno�ci dotycz�ce wbudowanych materiałów, 
− raport z inspekcji TV kanalizacji (wraz z wykresem spadków) w wersji papierowej i na płycie 

CD wykonany na etapie odbioru technicznego/ko�cowego urz�dzenia. 
3) Odbiór ko�cowy zostanie dokonany po całkowitym zako�czeniu wszystkich robót składaj�cych si�

na Przedmiot Umowy i zło�eniu przez Wykonawc� pisemnego zawiadomienia o gotowo�ci do 
odbioru ko�cowego wykonanych robót. Wykonawca zgłosi zako�czone roboty do odbioru 
ko�cowego po ich całkowitym wykonaniu oraz po spełnieniu wszystkich czynno�ci 
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przewidzianych przepisami obowi�zuj�cego prawa. Odbioru ko�cowego robót dokonuje, przy 
udziale Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiaj�cego. Odbiór ko�cowy nale�y poprzedzi�
dostarczeniem Zamawiaj�cemu niezb�dnych dokumentów odbiorowych najpó�niej w dniu 
zawiadomienia o gotowo�ci do odbioru ko�cowego:  

− pisemne o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonanych robót 
z projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego); 
− karta informacyjna – zał�cznik do zawiadomienia o zako�czeniu (na druku wymaganym 

przez odpowiedni Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego); 
− dziennik budowy; 
− o�wiadczenia wła�cicieli nieruchomo�ci, na których były prowadzone roboty budowlane o 

doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego; 
− pisemne o�wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, �e wszystkie roboty budowlane 

b�d�ce przedmiotem umowy s� wykonane w pełnym zakresie, nale�ycie, zgodnie z umow� i 
dokumentacj� projektow�; 

− dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jako�ci producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodno�ci dotycz�ce wbudowanych materiałów, protokoły 
zgrzewów, lista zgrzewów; 

− protokoły techniczne odbioru robót ulegaj�cych zakryciu i zanikowi, wymaganych 
za�wiadcze� wła�ciwych jednostek i organów, w tym wyniki prób i bada�;  

− projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez 
projektanta posiadaj�cego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno�ci 
instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze�; 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej oraz szkice polowe;  

− kopi� zgłoszenia zako�czenia robót do odpowiedniej jednostki Pa�stwowej Inspekcji  
Sanitarnej i Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z odpowiednim wyprzedzeniem sanepidu, stra�y z 
odpowiednim wyprzedzeniem (je�li dotyczy), 

– dokumentacja fotograficzna całego etapu robót dostarczona na no�niku CD; 
– za�wiadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do 

u�ytkowania lub decyzji o pozwolenia na u�ytkowanie. 
4. Najpó�niej na 7 dni przed rozpocz�ciem odbioru ko�cowego, Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu 

dokumenty wymagane do odbioru.  
5. Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostan� stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym 

uprawnieniom wynikaj�cym z postanowie� Umowy lub przepisów prawa, w tym w szczególno�ci 
prawa ��dania kar umownych, Zamawiaj�cemu przysługuj� nast�puj�ce uprawnienia: 

a) je�eli wada (lub wady) nadaje si� do usuni�cia – odmowy odbioru do czasu usuni�cia wad albo 
odpowiedniego obni�enia Wynagrodzenia, które nast�pi w takim stosunku, w jakim warto��  
i u�yteczno�� robót wchodz�cych w skład Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad 
pozostaje do jej warto�ci i u�yteczno�ci ocenionej z uwzgl�dnieniem istniej�cych wad, 

b) je�eli wada lub wady nie nadaj� si� do usuni�cia, ale umo�liwiaj� u�ytkowanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obni�enia Wynagrodzenia, które 
nast�pi w takim stosunku, w jakim warto�� i u�yteczno�� robót stanowi�cych Przedmiot 
Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej warto�ci i u�yteczno�ci ocenionej  
z uwzgl�dnieniem istniej�cych wad, 

c) je�eli wada nie nadaje si� do usuni�cia i jednocze�nie uniemo�liwia u�ytkowanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:  
(i) odst�pienia od Umowy, przy czym odst�pienie to b�dzie uznawane za odst�pienie  

z przyczyn zale�nych od Wykonawcy, albo 
(ii) ��dania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi albo zlecenia na koszt 

Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu Umowy. 
6. Je�eli w ocenie Zamawiaj�cego zdarzył si� wypadek wpływaj�cy na bezpiecze�stwo �ycia lub robót 

lub na s�siaduj�c� nieruchomo�� Zamawiaj�cy mo�e, bez zwalniania Wykonawcy z �adnego z jego 
obowi�zków i odpowiedzialno�ci w ramach Umowy, poleci� Wykonawcy wykona� ka�d� tak�
prac�, która, w ocenie Zamawiaj�cego, mo�e by� konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

7. W dowolnym czasie Zamawiaj�cy mo�e wyda� Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do 
wykonania robót oraz usuni�cia wad, co b�dzie traktowane jako działanie zgodne z Umow�. 
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Wykonawca b�dzie przyjmował polecenia wył�cznie od Zamawiaj�cego Je�eli jednak polecenie 
b�dzie stanowiło zmian� Umowy, to w takiej sytuacji Strony post�pi� zgodnie z postanowieniami 
Umowy dotycz�cymi jej zmian. 

8. We wszystkich sprawach obj�tych Umow� Wykonawca zastosuje si� do polece� wydanych przez 
Zamawiaj�cego. Je�li to tylko mo�liwe, to te polecenia winny by� wydawane na pi�mie. Je�eli 
Zamawiaj�cy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisemne potwierdzenie przyj�cia polecenia od 
Wykonawcy, w ci�gu dwóch dni roboczych po wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie 
przez wydanie pisemnego odrzucenia polecenia w ci�gu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia,  
to takie polecenie uznaje si� za przyj�te do realizacji przez Wykonawc�. 

§ 7 
OBOWI�ZKI WYKONAWCY 

1. Do obowi�zków Wykonawcy, poza innymi obowi�zkami wynikaj�cymi z Umowy, nale�y: 
1) wykonanie robót wchodz�cych w skład Przedmiotu Umowy zgodnie z Umow�, dokumentacj�

projektow�, zasadami wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – monta�owych, ustaw� Prawo Budowlane, obowi�zuj�cymi Polskimi 
Normami, innymi przepisami odnosz�cymi si� Przedmiotu Umowy; 

2) protokolarne przej�cie od Zamawiaj�cego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze 
znajduj�cymi si� na nim obiektami budowlanymi i urz�dzeniami technicznymi; 

3) wykonywanie czynno�ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 
4) opracowanie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia przed przyst�pieniem do robót; 
5) przedło�enie Zamawiaj�cemu wniosku materiałowego,  
6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót zgodnie ze zło�on� ofert�; 
7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezb�dnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 
8) realizacja zalece� Zamawiaj�cego oraz wpisanych do dziennika budowy; 
9) wykonanie robót tymczasowych, które mog� by� potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 
10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których maj� by� prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe; 
11) utrzymanie terenu budowy w nale�ytym stanie i usuwanie na bie��co zb�dnych materiałów, 

odpadków oraz �mieci; z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji; 
12) przywrócenie po zako�czeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowi�cego zaplecze budowy 

do stanu przewidzianego w projekcie; 
13) bie��ce informowanie Zamawiaj�cego o sposobie prowadzenia jako�ciowych prób na budowie; 
14) informowanie Zamawiaj�cego, o terminie zakrycia robót ulegaj�cych zakryciu oraz terminie 

zaniku robót zanikaj�cych, na 3 (trzy) dni przed przewidywanym ich zakryciem lub 
zanikni�ciem. Je�eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiaj�cego, zobowi�zany 
jest odkry� roboty lub wykona� otwory niezb�dne do zbadania robót, a nast�pnie przywróci�
roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko; 

15) informowanie na pi�mie Zamawiaj�cego w przypadku odbioru  lub odbioru wymagaj�cego 
powołania komisji z udziałem osób trzecich, z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni; 

16) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiaj�cym konieczno�ci wykonania robót zamiennych przed ich 
realizacj�; 

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj�cemu dokumentów pozwalaj�cych na ocen�
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególno�ci: dokumentacj�
powykonawcz�, inwentaryzacj� geodezyjn� powykonawcz�, protokoły bada� i sprawdze�, 
protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, 
za�wiadczenia wła�ciwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacj�
projektow�, niezb�dne �wiadectwa kontroli jako�ci, o�wiadczenia kierownika budowy, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i lit. „b” ustawy Prawo Budowlane; 

18) przekazanie Zamawiaj�cemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiaj�cego, 
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi; 

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej Wykonawcy  
na zasadach opisanych w Umowie; 

20) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpo�arowego dla placu budowy; 
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21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny 
pracy; 

22) zapewnienie ochrony �rodowiska na terenie budowy oraz w bezpo�rednim otoczeniu; 
23) udost�pnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiaj�cego w czasie 

realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno�ci  
za działalno�� tego wykonawcy, jego mienie itp; 

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich cz��ci b�d� maj�tku Zamawiaj�cego – 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt i ryzyko; 

25) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji Przedmiotu Umowy; 

26) strze�enie mienia znajduj�cego si� na terenie budowy w terminie od daty przej�cia terenu 
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiaj�cemu protokołem ko�cowego 
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy; 

27) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnie� wymaganych 
prawem i wynikaj�cych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezb�dnych do 
uzyskania w imieniu Zamawiaj�cego za�wiadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego o zako�czeniu budowy; 

28) udost�pnianie Zamawiaj�cemu dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych 
zwi�zanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotycz�cych terminowego usuwania 
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a tak�e stwierdzonych w okresie 
gwarancji i r�kojmi; 

29) W razie konieczno�ci opracowanie dodatkowych rysunków lub opracowa�, które mog� by�
wymagane w zwi�zku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z niniejsz�
Umow� (m. in. rysunki warsztatowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.) 
Wykonawca powiadomi na pi�mie i przedło�y te rysunki Zamawiaj�cemu do akceptacji, ł�cznie  
z towarzysz�c� dokumentacj� i specyfikacjami. Koszty wykonania wszelkich opracowa� poniesie 
Wykonawca; 

30) płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. 
2. Przedstawiciel Zamawiaj�cego uprawniony jest do sprawdzania to�samo�ci Personelu Wykonawcy 

uczestnicz�cego w realizacji prac. 
3. Wykonawca pokryje koszty zwi�zane ze zu�yciem wody i energii elektrycznej oraz innych mediów na 

cele prowadzonych robót i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia. 
4. Wykonawca b�dzie gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przej�cia terenu robót do 

czasu jego oddania Zamawiaj�cemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym,  
a w szczególno�ci jest zobowi�zany do: 
1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót obj�tych Przedmiotem Umowy; 
2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpo�arowych na terenie budowy i zaplecza 

socjalnego budowy; 
3) przestrzegania porz�dku i czysto�ci wymaganych odpowiednimi przepisami. 

5. Wykonawca o�wiadcza, �e wszystkie osoby pozostaj�ce w jego dyspozycji w ramach wykonywania 
robót obj�tych Przedmiotem Umowy, posiadaj�: 
1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe; 
2) aktualne badania lekarskie, je�eli przepisy nakładaj� obowi�zek posiadania takich bada�; 
3) s� przeszkolone w zakresie przepisów bhp i przeciwpo�arowych; 
4) s� ubezpieczone od nast�pstw nieszcz��liwych wypadków; 
5) posiadaj� prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa 

nakładaj� taki obowi�zek. 
6. Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego, Wykonawca zobowi�zany jest okaza� mu, na wskazane materiały, 

surowce i urz�dzenia, dokumenty dopuszczaj�ce je do u�ytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami  
o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodno�ci. 

7. Brak dokumentów wymienionych w ust. 6 b�dzie podstaw� do odmowy zatwierdzenia przez 
Zamawiaj�cego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty Wynagrodzenia do czasu 
uzupełnienia przez Wykonawc� tych dokumentów. Zamawiaj�cy mo�e te� za��da� zdemontowania 
materiałów lub urz�dze� wbudowanych bez uprzedniego uzyskania akceptacji Zamawiaj�cego 
okre�lonej w ust. 6 na koszt i ryzyko Wykonawcy, je�eli te materiały lub urz�dzenia nie b�d� spełniały 
wymaga� okre�lonych w dokumentacji budowlanej oraz w SIWZ oraz za��da� od Wykonawcy 
zast�pienia ich materiałami lub urz�dzeniami spełniaj�cymi te wymagania. 
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8. Po zako�czeniu robót Wykonawca zobowi�zuje si� na własny koszt uporz�dkowa� teren budowy  
i zlikwidowa� własne zaplecze terenu robót. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie �rodki 
produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ko�cowego 
odbioru wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zapewni Zamawiaj�cemu mo�liwo�� stałej kontroli prowadzenia robót i b�dzie si�
stosował do wszelkich polece� i instrukcji Zamawiaj�cego zgodnych z prawem polskim. 

10. Je�eli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nast�pi zmiana stanu prawnego Wykonawca wykonana 
swoje zobowi�zania wynikaj�ce z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa. 

11. W zakresie wykonywania robót stanowi�cych Przedmiot Umowy Wykonawc� obci��aj� nast�puj�ce 
obowi�zki: 
1) Wykonawca (i) zgodnie z Umow� oraz poleceniami Zamawiaj�cego z najwy�sz� staranno�ci�  

i pilno�ci� wykona i wyko�czy roboty budowlane wchodz�ce w skład Przedmiotu Umowy oraz  
(ii) usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach; 

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urz�dzenia i dokumentacj� oraz zapewni niezb�dn�
mobilizacj� całego personelu Wykonawcy, w tym w szczególno�ci osób wskazanych w Ofercie, 
jak równie� zapewni materiały zu�ywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze 
tymczasowym jak i stałym, wymagane do wykonania robót i ich wyko�czenia, jak równie� do 
usuwania wad; 

3) roboty obejmuj� wszelkie prace i czynno�ci potrzebne do osi�gni�cia rezultatów opisanych  
w Umowie; 

4) Z zastrze�eniem dalszych postanowie� Umowy Wykonawca zobowi�zany jest w szczególno�ci do: 
a) organizacji terenu budowy, w tym w szczególno�ci jego urz�dzenia we własnym zakresie i na 

własny koszt stosownie do przyj�tej organizacji robót oraz wła�ciwego oznaczenie  
i zabezpieczenia, zapewnienie nale�ytego ładu i porz�dku, a w szczególno�ci przestrzeganie 
przepisów BHP oraz przepisów ochrony �rodowiska na terenie placu budowy, 

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpiecze� p.po�. na 
terenie budowy, 

c) zabezpieczenia instalacji i urz�dze� na terenie budowy i w jej bezpo�rednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowi�cych Przedmiot 
Umowy, 

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
niepotrzebnych urz�dze� pomocniczych, zb�dnych materiałów oraz odpadów na koszt własny, 

e) prowadzenia robót z zapewnieniem pełnego bezpiecze�stwa w trakcie wykonywanych prac 
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP, 

f) u�ycia materiałów budowlanych dopuszczonych do u�ywania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, gwarantuj�cych odpowiedni� jako��, o parametrach technicznych i jako�ciowych nie 
gorszych ni� okre�lone w dokumentach opisuj�cych Przedmiot Umowy, 

g) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiaj�cego o wszelkich mo�liwych wydarzeniach  
i okoliczno�ciach mog�cych wpłyn�� na opó�nienie robót oraz w razie zaistnienia takiej 
potrzeby wykonanie na koszt własny prac niezb�dnych ze wzgl�du na bezpiecze�stwo lub 
konieczno�� zapobie�enia awarii, 

h) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszcze� i innych szkód w prowadzonych robotach 
oraz na terenie budowy, 

i) doprowadzenie do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy po zako�czeniu realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

5) Wykonawca zaznajomi si� z umiejscowieniem wszystkich istniej�cych instalacji, takich jak 
odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, �wiatłowody, wodoci�gi, gazoci�gi, ciepłoci�gi  
i podobne, przed rozpocz�ciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mog�cych uszkodzi�
istniej�ce instalacje. Ka�dorazowo, przed przyst�pieniem do wykonywania robót Wykonawca 
wykona kontrolne wykopy. Wykopy b�d� wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie mo�e stanowi� zagro�enie bezpiecze�stwa ruchu, �ycia  
i bezpiecze�stwa publicznego. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 
rowów odwadniaj�cych, wodoci�gów i gazoci�gów, ciepłoci�gów, słupów i linii energetycznych 
teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a tak�e, je�li to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiaj�cego; 
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6) Wykonawca b�dzie zobowi�zany uzyska� wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsi�biorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomo�ci, wymagane do niezb�dnego 
zdemontowania istniej�cych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni�cia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniej�cych instalacji, ka�dorazowo na podstawie 
uzgodnie� poczynionych z Zamawiaj�cym; 

7) Wykonawca winien wykona� przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznaczno�ci lub jakichkolwiek w�tpliwo�ci dotycz�cych 
opisanego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien powiadomi� Zamawiaj�cego o tym fakcie 
w celu otrzymania niezb�dnych wyja�nie�; 

8) Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za adekwatno��, stabilno�� i bezpiecze�stwo wszystkich 
działa� na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac; 

9) Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego Wykonawca przedło�y szczegółowy opis organizacji  
i technologii, które zamierza stosowa� dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji  
i metod nie b�d� wprowadzane �adne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia i zgody 
Zamawiaj�cego. Wykonawca wykona we własnym zakresie: 
a) plan BIOZ, 
b) projekt zabezpiecze� BHP, 
c) dokumentacj� powykonawcz�, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym, 
d) geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
e) instrukcj� obsługi i eksploatacji urz�dze� w j�zyku polskim (je�eli dotyczy). 

10)Dokumentacja, o której mowa w ust. 9 b�dzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego. 
Zatwierdzenie tych opracowa� przez Zamawiaj�cego nie umniejsza odpowiedzialno�ci 
Wykonawcy za jako�� tych opracowa�. Roboty nie b�d� uznane za uko�czone dla celów przej�cia, 
dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiaj�cemu w stosownej ilo�ci oraz nie 
zostanie przez niego zatwierdzona; 

11) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiaj�cego Wykonawca winien 
umo�liwi� wykonywanie prac: 
a) personelowi Zamawiaj�cego, 
b) wszelkim innym wykonawcom, zaanga�owanym przez Zamawiaj�cego, 
c) przedstawicielom organów publicznych, którzy mog� by� zatrudnieni w zwi�zku  

z wykonywaniem prac na terenie budowy; 
12) Wykonawca wytyczy roboty wchodz�ce w skład Przedmiotu Umowy w nawi�zaniu do punktów, 

linii i poziomów odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych przez 
Zamawiaj�cego. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich 
cz��ci robót, a tak�e skoryguje ka�dy bł�d w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu 
robót;  

13) Wykonawca zapewni niezb�dn� obsług� geodezyjn� dla robót, zgodnie z prawem budowlanym  
i innymi przepisami. Po uko�czeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiaj�cemu 
powykonawcz� dokumentacj� geodezyjn�; 

14) Zamawiaj�cy udost�pni do wiadomo�ci Wykonawcy wszelkie odno�ne dane dotycz�ce terenu 
budowy, które posiada. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za interpretacj� tych danych. B�dzie 
si� uwa�ało, �e Wykonawca obejrzał i sprawdził teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne 
dost�pne informacje oraz, �e przed zło�eniem Oferty, uznał je za wystarczaj�ce, je�eli chodzi  
o wszystkie odno�ne sprawy obejmuj�ce:  
a) kształt i charakter placu budowy, wł�cznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne, 
c) zakres i charakter pracy, materiałów, sprz�tu i urz�dze�, koniecznych do realizacji 
d) obowi�zuj�ce procedury administracyjne zwi�zane z realizacj� Przedmiotu Umowy, 
e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotycz�ce dost�pu, zakwaterowania, urz�dze�, personelu, 

energii, transportu, wody i innych usług, 
f) uwarunkowa� wynikaj�cych z lokalizacji placu budowy z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci 

transportowych do miejsca wykonywania robót budowlanych oraz bazy noclegowej miasta; 
15) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obci��enia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich 

mo�e potrzebowa�, wł�cznie z takimi, jakie s� potrzebne dla dost�pu do terenu budowy. 
Wykonawca uzyska tak�e na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza 
przekazanym terenem budowy, jakich mo�e potrzebowa� dla wykonania robót wchodz�cych  
w skład Przedmiotu Umowy; 



Wzór umowy 

13 

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezb�dne kroki, aby chroni� �rodowisko oraz zapobiega�
szkodom i ogranicza� ich skutki i uci��liwo�ci dla ludzi i mienia, a tak�e szkodom w �rodowisku 
naturalnym, wynikaj�cym z zanieczyszcze�, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego 
działa�, tak�e w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.  
o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) oraz 
regulaminów utrzymania czysto�ci i porz�dku, obowi�zuj�cych w gminie, na terenie której s�
realizowane roboty wchodz�ce w skład Przedmiotu Umowy, w szczególno�ci dotycz�cych:  
a) zapewnienia odpowiedniej ilo�ci kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) wła�ciwego post�powania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), 
c) zakazu spalania i zasypywania odpadów na terenie placu budowy, 
d) przekazywania odpadów jednostkom upowa�nionym do �wiadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami, 
e) zawierania umów na odbiór odpadów i �cieków powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, je�eli powstanie taka konieczno��, 
f) utrzymania w czysto�ci rejonów wyjazdów z placu budowy.  

12.  Do stosowania sprz�tu i materiałów oraz zaanga�owania personelu Wykonawc� obci��aj� nast�puj�ce 
obowi�zki: 
1) Przedmiot Umowy b�dzie wykonywany przez Wykonawc� przy pomocy personelu kierowniczego 

wskazanego w Ofercie. W przypadku zło�enia przez Wykonawc� propozycji dokonania zmiany 
osób z personelu Wykonawcy, Zamawiaj�cy zaaprobuje zast�pienie podstawowego personelu 
jedynie wtedy, kiedy odno�ne kwalifikacje i zdolno�ci proponowanego personelu, b�d� takie same 
lub wy�sze ni� kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. Je�eli Zamawiaj�cy zwróci si� do 
Wykonawcy z ��daniem odsuni�cia od wykonywania Przedmiotu Umowy okre�lonej osoby, która 
nale�y do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje ��danie, to Wykonawca zapewni, �e osoba 
ta w ci�gu 7 dni opu�ci teren budowy i nie b�dzie miała �adnego dalszego wpływu i zwi�zku  
z czynno�ciami zwi�zanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed upływem terminu 7 dni 
od otrzymania ��dania Wykonawca przedstawi propozycj� dokonania zmiany tej osoby. 
Zamawiaj�cy zaaprobuje zast�pienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odno�ne kwalifikacje  
i zdolno�ci proponowanej osoby, b�d� takie same lub wy�sze ni� kwalifikacje personelu 
wymienione w SIWZ; 

2) Wykonawca b�dzie przestrzegał obowi�zuj�cego prawa pracy, odnosz�cego si� do personelu 
Wykonawcy; 

3) Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za cały sprz�t Wykonawcy.   
13.   B�dzie si� uwa�ało, �e sprz�t Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wył�cznie 

do wykonywania Przedmiotu Umowy.  
14.  Wykonawca jest zobowi�zany przechowywa� i zabezpiecza� na własny koszt urz�dzenia i materiały 

zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym zwi�zane uwa�a si� za zawarte  
w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie nale�y si� �adne dodatkowe wynagrodzenie. 
Dostawa materiałów i urz�dze� na plac budowy musi by� poprzedzona przekazaniem przez 
Wykonawc� Zamawiaj�cemu zalece� producenta odno�nie ich składowania oraz zaakceptowaniem 
przez Zamawiaj�cego miejsca, na którym urz�dzenia i materiały b�d� składowane. 

15.  Wszelkie urz�dzenia i materiały nale�y składowa� w miejscach przeznaczonych do ich składowania, 
przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych 
prowizorycznie. Zamawiaj�cy b�dzie uprawniony w ka�dej chwili do skontrolowania, w jaki sposób 
Wykonawca przechowuje materiały i urz�dzenia. Składowanie w �aden sposób nie mo�e powodowa�
uszkodzenia lub obni�enia parametrów technicznych materiałów lub urz�dze�. Zamawiaj�cy mo�e 
��da� zmiany miejsca lub sposobu składowania, je�eli zostaje stwierdzona mo�liwo�� uszkodzenia lub 
obni�enia parametrów technicznych. 

16.  Wykonawca jest zobowi�zany sporz�dzi� dokumentacj� powykonawcz� oraz wszelk� dokumentacj�
przedkładan� do odbiorów i przedło�y� j� Zamawiaj�cemu w 1 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. 
wersji elektronicznej w formacie PDF, w segregatorze uporz�dkowan� zgodnie ze spisem tre�ci.   
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§ 8 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiaj�cy i Wykonawca s� obowi�zani współdziała� w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, 
w szczególno�ci w odniesieniu do zakresu, jako�ci i terminów okre�lonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowi�zany współdziała� z Zamawiaj�cym w sprawach zwi�zanych z wykonaniem 
czynno�ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb�dnych do oddania Przedmiotu Umowy 
stanowi�cego wynik realizacji robót okre�lonych w umowie. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowi�cych Przedmiot Umowy ka�da ze Stron,  
w ramach swoich obowi�zków, jest obowi�zana do usuni�cia tych przeszkód pod rygorem pokrycia 
szkód, doznanych z tego powodu przez drug� stron�. 

4. Kierowanie robotami i innymi zadaniami obj�tymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Pani/u 
............................................, które b�dzie wykonywał osobi�cie, tel. słu�bowy: ................................., 
tel. kom. ...................................., e-mail: .................................. . 

5. Koordynacj� realizacji zobowi�za� Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy powierza  
Pani/u ............................................, któr� b�dzie wykonywał osobi�cie, tel. słu�bowy: 
................................., tel. kom. ...................................., e-mail: .................................. . 

§ 9 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca na własn� odpowiedzialno�� i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze 
jakie s� wymagane rzeteln� praktyk� budowlan� oraz aktualnymi okoliczno�ciami, aby zabezpieczy�
prawa wła�cicieli posesji i budynków s�siaduj�cych z terenem budowy i unika� powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóce� lub szkód. 

2. Wykonawca zobowi�zuje si� na własny koszt do ubezpieczenia: (i) robót tj. do dnia podpisania 
protokołu ko�cowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy na sum� ubezpieczenia nie 
mniejsz� ni� równowarto�� Wynagrodzenia brutto. W ramach ubezpieczenia robót Wykonawca 
zobowi�zuje si� do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szkody w uko�czonych odcinkach prac 
(Kl. 116 i 116/1), powstałe w wyniku: działa� sił przyrody i  prowadzonych przez Wykonawc� prac 
obj�tych niniejsz� Umow�. (ii) maszyn budowlanych wolnobie�nych ubezpieczeniem OC posiadacza 
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w zwi�zku z ruchem posiadanego pojazdu oraz (iii) 
odpowiedzialno�ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na 
okres w tym punkcie Umowy opisany na sum� ubezpieczenia nie mniejsz� ni�  100.000,00 zł (słownie 
sto tysi�cy złotych 00/100). 

§ 10 
GWARANCJA I R�KOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu gwarancji jako�ci na Przedmiot Umowy, na okres 36 
(trzydziestu sze�ciu) miesi�cy, licz�c od dnia odbioru ko�cowego.  

2. Okres r�kojmi za wady na Przedmiot Umowy jest równy okresowi gwarancji jako�ci i wynosi:  
36 miesi�cy licz�c od dnia odbioru ko�cowego.    

3. W przypadku wyst�pienia wad lub usterek w okresie r�kojmi za wady lub gwarancji jako�ci 
Wykonawca zobowi�zany jest przyst�pi� do ich usuni�cia w terminie  3 (trzech) dni od wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiaj�cego do ich usuni�cia, chyba �e wyst�pienie okre�lonej wady lub usterki 
wymaga podj�cia natychmiastowego działania i usun�� je na własny koszt oraz w terminie 
okre�lonym przez Zamawiaj�cego. 

4. Wezwanie Wykonawcy do usuni�cia wady lub usterki Zamawiaj�cy zobowi�zany jest zawiadomi�
Wykonawc� na pi�mie. 

5. Wykonawca nie mo�e odmówi� usuni�cia wad lub usterek. 
6. W przypadku nieprzyst�pienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, do usuni�cia wad lub usterek, 

b�d� nie usuni�cia wad lub usterek w okre�lonym terminie Zamawiaj�cy ma prawo zleci� ich 
usuni�cie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoi� roszczenie o zwrot kosztów 
wykonawstwa zast�pczego z Zabezpieczenia. Usuni�cie wad i usterek przez wykonawc� zast�pczego 
nie ma wpływu na udzielon� przez Wykonawc� gwarancj� i r�kojmi�. 
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7. Zamawiaj�cy jest uprawniony do korzystania z uprawnie� wynikaj�cych z r�kojmi za wady lub 
gwarancji jako�ci według własnego uznania. 

8. Roszczenia z tytułu gwarancji mog� by� zgłoszone tak�e po upływie okresu gwarancji, je�eli przed 
upływem tego terminu Zamawiaj�cy zawiadomił Wykonawc� o wadzie. 

9. Okres gwarancji ulega wydłu�eniu na okres potrzebny na usuni�cia wad i usterek. 

§ 11 
ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzaj�, �e przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie nale�ytego 
wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”), w formie……………….. w kwocie stanowi�cej 
równowarto�� 5 (pi�ciu) % Wynagrodzenia netto, co stanowi kwot� …………………………, słownie: 
…………………………………………………………….. . 

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w pkt 20.4 lit. b-e SIWZ tre��
dokumentu zabezpieczenia musi zosta� uprzednio zaakceptowana przez Zamawiaj�cego  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca mo�e dokona� zmiany formy Zabezpieczenia na jedn� lub 
kilka form, o których mowa w pkt 20.4 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 
Umowy. 

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie wszelkich 
roszcze� Zamawiaj�cego z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy oraz gwarancji 
i r�kojmi za wady.  

5. Zwrot 70 (siedemdziesi�ciu) % kwoty Zabezpieczenia nast�pi w terminie do 30 (trzydziestu) dni  
od daty podpisania protokołu odbioru ko�cowego. 

6. Strony postanawiaj�, �e kwota odpowiadaj�ca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowi�
b�dzie zabezpieczenie roszcze� z tytułu r�kojmi za wady, zostanie zwrócone po upływie 15 dni od 
upływu okresu r�kojmi i gwarancji. 

7. Zamawiaj�cy ma prawo zaspokoi� z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienale�ytego wykonania zobowi�zania niezale�nie, czy wynikaj� z Umowy czy przepisów prawa oraz 
roszczenia z r�kojmi za wady. 

8. W przypadku zmiany terminu zako�czenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio 
zmieni termin obowi�zywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowi�zany jest do przedło�enia 
przedłu�onego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu wa�no�ci dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

§ 12 
KARY UMOWNE I ODST�PIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalaj� odpowiedzialno�� za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie zobowi�za� umownych 
w formie kar umownych w nast�puj�cych przypadkach i wysoko�ciach, przy czym podstaw� do 
naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie ryczałtowe brutto okre�lone w § 3 ust. 2 umowy 

2. Wykonawca płaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów okre�lonych w § 2 

ust.1  – w wysoko�ci 0,1 % Wynagrodzenia za ka�dy dzie� zwłoki, 
b) za zwłok� w usuni�ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lub w okresach 

gwarancji jako�ci lub r�kojmi za wady – w wysoko�ci 0,1% Wynagrodzenia za ka�dy dzie�
zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usuni�cie wad lub usterek, 

c) za odst�pienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno�� Wykonawca –  
w wysoko�ci 10% Wynagrodzenia; 

d) za ka�dy przypadek wykonywania robót budowlanych wchodz�cych w skład Przedmiotu 
Umowy za pomoc� niezgłoszonych Podwykonawców – w wysoko�ci 0,1% Wynagrodzenia. 

e) za ka�dy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa robót zgodnie ze zło�on�
ofert�-w wysoko�ci 5000,00 zł. 

3. Ł�czna wysoko�� kar umownych nale�nych Zamawiaj�cemu nie przekroczy 10% wynagrodzenia,  
o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko�ci rzeczywi�cie 
poniesionej szkody, niezale�nie od wysoko�ci naliczonej kary umownej. 

5. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo potr�cenia kar umownych z wynagrodzenia. 
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6. Wykonawca zobowi�zany jest to zapłacenia kary umownej w terminie 7 dni od wezwania 
Zamawiaj�cego. 

7. Strony postanawiaj�, �e oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówie� publicznych przysługuje im prawo odst�pienia od Umowy w nast�puj�cych 
wypadkach: 
1) Zamawiaj�cemu przysługuje prawo odst�pienia od Umowy w całym okresie jej obowi�zywania, 

je�eli: 
a) zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy, 
b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y 

w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy mo�e zagrozi� istotnemu interesowi bezpiecze�stwa pa�stwa lub 
bezpiecze�stwu publicznemu, zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzi�cia wiadomo�ci o tych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawca mo�e 
��da� wył�cznie wynagrodzenia nale�nego z tytułu wykonania cz��ci Umowy, 

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpocz�ł realizacji Przedmiotu Umowy  
w terminie 7 (siedmiu) dni licz�c od zawarcia Umowy, b�d� nie kontynuuje jej, pomimo 
pisemnego wezwania przez Zamawiaj�cego, 

d) Wykonawca z przyczyn niezale�nych od Zamawiaj�cego przerwał realizacj� prac robót  
i przerwa trwała dłu�ej ni� 7 (siedem) dni, 

e) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrze�e� Zamawiaj�cego nie 
wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umow� lub w ra��cy sposób zaniedbuje 
zobowi�zania umowne, 

f) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodz�ce w Przedmiot Umowy za pomoc�
Podwykonawców, którzy nie zostali Zamawiaj�cemu zgłoszeni, 

8. Wykonawca udziela r�kojmi za wady i gwarancji jako�ci w zakresie okre�lonym w Umowie na cz���
zobowi�zania wykonan� przed odst�pieniem od Umowy. 

9. Odst�pienie od Umowy nast�puje za po�rednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma zło�onego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwil� otrzymania 
o�wiadczenia o odst�pieniu przez Wykonawc�. O�wiadczenie o odst�pieniu powinno by� zło�one 
najpó�niej w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa uprawniaj�ca do odst�pienia. 

10. Strony zgodnie ustalaj�, �e odst�pienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów ustawy,  
jak równie� postanowie� umownych b�dzie si� odnosiło do �wiadcze� jeszcze niezrealizowanych 
(tzw. odst�pienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaj�, i�  wzajemne rozliczenia b�d�
dokonywane na podstawie cen wynikaj�cych z Umowy. 

11. W przypadku odst�pienia od Umowy Wykonawc� i Zamawiaj�cego obci��aj� nast�puj�ce obowi�zki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odst�pienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiaj�cego sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzie� odst�pienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, z której przyczyny nast�piło odst�pienie; 

3) Wykonawca sporz�dzi wykaz tych dokumentów, materiałów, konstrukcji lub urz�dze�, które nie 
mog� by� wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie obj�tych Umow�, je�eli 
odst�pienie od Umowy nast�piło z przyczyn od niego niezale�nych; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiaj�cemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczaj�ce, 
je�eli odst�pienie od Umowy nast�piło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialno�ci oraz niezwłocznie a najpó�niej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu 
robót dostarczone przez niego urz�dzenia zaplecza; 

5) Zamawiaj�cy w razie odst�pienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowi�zany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odst�pienia od Umowy. 

§ 13 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zmian postanowie� zawartej Umowy w stosunku do tre�ci oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegaj�cych na wprowadzeniu zmian w zakresie 
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terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie 
zmiany wynagrodzenia. 

2. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� dokonania nast�puj�cych zmian Umowy: 
1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) o czas opó�nienia Zamawiaj�cego w wykonywaniu jego obowi�zków wynikaj�cych  
z Umowy, je�eli takie opó�nienie jest lub b�dzie miało wpływ na wykonanie robót, 

b) o czas działania Siły Wy�szej oraz o czas niezb�dny do usuni�cia jej skutków i nast�pstw, 
c) w przypadku zmiany powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa, reguluj�cych zasady 

wykonywania robót, 
d) o czas opó�nienia w wykonaniu przez podmioty zewn�trzne usług/czynno�ci koniecznych do 

wykonania prac obj�tych Umow�, z zastrze�eniem, �e wykonawc� tych usług/czynno�ci nie 
jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialno�ci, 

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemo�liwa z przyczyn le��cych po stronie 
Zamawiaj�cego oraz nast�pstw tego zdarzenia (w szczególno�ci uniemo�liwienie rozpocz�cia 
realizacji robót lub wstrzymania ich �wiadczenia przez Zamawiaj�cego), 

f) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemo�liwa oraz nast�pstw tego zdarzenia  
w przypadku napotkania przez Wykonawc� lub Zamawiaj�cego okoliczno�ci niemo�liwych do 
przewidzenia i niezale�nych od nich np. wyst�pienia zjawisk zwi�zanych z działaniami osób 
trzecich, za których działania odpowiedzialno�ci nie ponosi �adna ze Stron 
uniemo�liwiaj�cych wykonywanie zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy, 

g) o czas niezb�dny do wykonania prac wynikaj�cych z zalece� wła�ciwych organów je�eli 
wykonywanie �wiadcze� wchodz�cych w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane 
przez wła�ciwe organy z przyczyn niezale�nych od Wykonawcy, co uniemo�liwia terminowe 
zako�czenie realizacji Umowy, 

h) o czas niezb�dny do uzyskania wyroku s�dowego, lub innego orzeczenia s�du lub organu 
administracji publicznej, je�eli zajdzie konieczno�ci uzyskania wyroku s�dowego, lub innego 
orzeczenia s�du lub organu administracji publicznej, którego konieczno�ci nie przewidziano 
przy zawieraniu Umowy, 

i) o czas wynikaj�cy z konieczno�ci uwzgl�dnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych 
i zamiennych na realizacj� przedmiotu Umowy, 

j) o czas niezb�dny do dostosowania przedmiotu Umowy do celów, dla których Umowa została 
zawarta, 

k) o czas opó�nienia wynikaj�cy z zastania odmiennych od przyj�tych zgodnie z wykonanymi 
badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególno�ci istnienia 
niezinwentaryzowanych urz�dze�, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

l) o czas opó�nienia wynikaj�cy z wstrzymania robót przez wła�ciwy organ z przyczyn nie 
le��cych po stronie Wykonawcy, co uniemo�liwia terminowe zako�czenie realizacji Umowy, 

m) o czas opó�nienia wynikaj�cy z nast�pstw działania organów administracji, w szczególno�ci: 
przekroczenie zakre�lonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, 
uzgodnie�, decyzji, zezwole�, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
decyzji, zezwole�, uzgodnie�, co uniemo�liwia terminowe zako�czenie realizacji Umowy,  
z wył�czeniem przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy, 

n) konieczno�� wykonania robót spowodowanych przez bł�dy w danych wyj�ciowych, których 
do�wiadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykry�, ani unikn�� zwi�zanego  
z tym opó�nienia, 

przy czym ka�da zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy mo�e nast�pi� tylko o czas 
niezb�dny do wykonania robót stanowi�cych przedmiot Umowy, nie dłu�ej jednak ni� o okres 
trwania okoliczno�ci b�d�cych podstaw� zmiany oraz ich nast�pstw; 

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowi�cych Przedmiot Umowy, w tym wymaga�
Zamawiaj�cego lub rezygnacji przez Zamawiaj�cego z wykonania cz��ci robót stanowi�cych 
Przedmiot Umowy: 
a) w przypadku cz��ciowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynno�ci, skutkuj�cych 

konieczno�ci� ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym 
zmniejszeniu Wynagrodzenia, 

b) w przypadku wyst�pienia konieczno�ci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu 
innych rozwi�za� ni� przewidziane przez Zamawiaj�cego, ze wzgl�du na rezygnacj�
Zamawiaj�cego z cz��ci robót stanowi�cych Przedmiot Umowy lub zmiany warunków 
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maj�cych wpływ na jego realizacj�, zmiany obowi�zuj�cego prawa lub w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwi�za� groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku mo�liwo�ci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych 
rozwi�za� ni� przewidziane w wymaganiach Zamawiaj�cego, ze wzgl�du na spodziewane 
korzy�ci polegaj�ce na przyspieszeniu realizacji, obni�eniu kosztu wykonania lub eksploatacji 
Przedmiotu Umowy, zwi�kszeniu jego u�yteczno�ci, przyczynieniu si� do zwi�kszenia 
bezpiecze�stwa ludzi lub lepszej ochrony �rodowiska;  

d) zmian technologicznych, w szczególno�ci konieczno�ci zrealizowania przedmiotu umowy 
przy zastosowaniu innych rozwi�za� technicznych /technologicznych lub materiałów ni�
wskazane w dokumentacji projektowej i przetargowej, w szczególno�ci gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwi�za� grozi niewykonaniem lub nienale�ytym wykonaniem przedmiotu 
umowy b�d� zmiana wynika ze zmiany obowi�zuj�cego prawa b�d� zmiana wynika  
z niedost�pno�ci materiałów i technologii skutkuj�cej niemo�no�ci� wykonania lub 
nienale�ytego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany zostan� wprowadzone w zakresie 
umo�liwiaj�cym oddanie przedmiotu umowy Zamawiaj�cemu w stanie umo�liwiaj�cym 
uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie. Ze wzgl�du na powy�sze okoliczno�ci zmianie mo�e 
ulec wynagrodzenie, które zostanie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, a w przypadku 
braku mo�liwo�ci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikaj�cych z katalogu 
SEKOCENBUDU oraz zmianie mo�e ulec termin wykonania robót o czas jaki wprowadzenie 
zmian technologicznych wpłyn�ło na mo�liwo�� uko�czenia przedmiotu umowy  
w pierwotnym terminie. 

e) Zmian projektowych, które s� niezb�dne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego lub usuwania bł�dów lub rozbie�no�ci w dokumentacji projektowej. Zmiany 
zostan� wprowadzone w zakresie umo�liwiaj�cym oddanie przedmiotu umowy 
Zamawiaj�cemu w stanie umo�liwiaj�cym uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie. Ze wzgl�du 
na powy�sze okoliczno�ci zmianie mo�e ulec wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, a w przypadku braku mo�liwo�ci ustalenia takich 
cen, na podstawie cen wynikaj�cych z katalogu SEKOCENBUDU oraz zmianie mo�e ulec 
termin wykonania robót o czas jaki wprowadzenie zmian projektowych wpłyn�ło  
na mo�liwo�� uko�czenia przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.  

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: 
a) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany 

sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiaj�cego z wykonania cz��ci 
Przedmiotu Umowy – o kwot� wynikaj�c� z tych zmian, przy czym punktem wyj�cia do 
ustalenia nowego wynagrodzenia b�d� ceny wynikaj�ce z oferty, a w przypadku braku 
mo�liwo�ci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikaj�cych z katalogu SEKOCENBUD, 

b) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia okre�lonego w § 1 Umowy, pod 
warunkiem, �e wykonanie cało�ci przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudno�ci,  
w szczególno�ci spowodowane jest brakiem uzyskania lub utrata planowanego 
dofinansowania ze �rodków zewn�trznych, z zastrze�eniem, i� w takiej sytuacji Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie w wysoko�ci rzeczywi�cie wykonanych robót ustalone  
na podstawie cen wynikaj�cych z oferty, a w przypadku braku mo�liwo�ci ustalenia takich 
cen, na podstawie cen wynikaj�cych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca 
wyra�a zgod�. Wykonawcy nie przysługuj� jakiekolwiek roszczenia zwi�zane  
z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy, 

c) polegaj�ce na zwi�kszeniu wysoko�ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu 
Przedmiotu Umowy, o kwot� wynikaj�c� z tych zmian, przy czym punktem wyj�cia do 
ustalenia nowego wynagrodzenia b�d� ceny wynikaj�ce z oferty, a w przypadku braku 
mo�liwo�ci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikaj�cych z katalogu SEKOCENBUD. 

3. Strony dopuszczaj� równie� mo�liwo��: 
1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowi�cych Przedmiot Umowy, co do 

których Wykonawca w Ofercie o�wiadczył, �e b�dzie je wykonywał osobi�cie, je�eli b�dzie to 
konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie 
zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy; 

2) zmian osobowych personelu kierowniczego kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie je�eli 
zmiana stanie si� konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia okre�lonej funkcji (zarówno 
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na stałe jak i na okre�lony czas) b�dzie spełnia� wszystkie warunki okre�lone dla tej funkcji  
w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzaj�cego zawarcie Umowy, na dzie� zło�enia 
wniosku o zmian� personelu kluczowego, z tym zastrze�eniem, �e kwalifikacje 
i zdolno�ci proponowanego personelu, b�d� takie same lub wy�sze ni� kwalifikacje personelu 
wymienione w SIWZ. 

4. Dokonuj�c zmian Umowy, Strony b�d� kierowa� si� poszanowaniem wzajemnych interesów, zasad�
równo�ci Stron oraz ekwiwalentno�ci �wiadcze� i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczno�ci. 

5. Wyst�pienie którejkolwiek z okoliczno�ci mog�cych powodowa� zmian� Umowy, nie stanowi 
bezwzgl�dnego zobowi�zania Zamawiaj�cego do dokonania zmian ani nie mo�e stanowi�
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszcze� Wykonawcy do ich dokonania. 

6. Zmiany postanowie� Umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
7. Niezale�nie od postanowie� ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczaj� mo�liwo�� (i) zmian redakcyjnych 

Umowy oraz (ii) zmian b�d�cych nast�pstwem sukcesji uniwersalnej albo przej�cia z mocy prawa 
pełni praw i obowi�zków dotycz�cych którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych 
w rejestrach publicznych, jak równie� (iv) zmian wynikaj�cych z okoliczno�ci, w których Prawo 
Budowlane dopuszcza stosowanie rozwi�za� zamiennych, o ile nie b�d� one pogarszały jako�ci 
�wiadczenia Wykonawcy. 

§14 

POSTANOWIENIA KO�COWE 

1. Strony ustalaj�, i� wszelka korespondencja mi�dzy nimi b�dzie prowadzona na adresy podane  
w komparycji Umowy. Strony s� zobowi�zane do powiadamiania si� wzajemnie o ka�dej zmianie 
adresu. W przypadku zaniechania powy�szego obowi�zku korespondencja wysłana na adres 
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dor�czon�. 

2. Wykonawca upowa�nia Zamawiaj�cego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania lub 
nienale�ytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak równie� w okresie gwarancji 
jako�ci lub r�kojmi za wady, w sytuacji nieprzyst�pienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do 
wykonania jego obowi�zków – Zamawiaj�cy skorzystał z wykonawstwa zast�pczego, tj. zlecił 
podmiotowi trzeciemu okre�lone czynno�ci na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� zastosowanie maj� przepisy prawa polskiego, w tym 

w szczególno�ci: 
1)  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145,  

ze zm.); 
2)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.);
3)  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) 
 oraz  rozporz�dzenia wykonawcze do w/w   ustaw. 

5.    Powstałe w trakcie realizacji umowy spory b�d� w pierwszej kolejno�ci rozpatrywane na  drodze  
polubownej, a w przypadku niemo�no�ci ich rozstrzygni�cia (w okresie 30 dni o powstania sporu) - 
mog� zosta� skierowane na drog� post�powania s�dowego w s�dzie wła�ciwym dla siedziby 
Zamawiaj�cego. 

6. Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, z których 1 (jeden) otrzymuje 
Zamawiaj�cy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

WYKONAWCA:                                                                                                                ZAMAWIAJ�CY: 


