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Projekt umowy 

 
 

Umowa na roboty budowlane 
 
zawarta w dniu ……..  pomiędzy Gminą Bejsce z siedzibą w Bejscach nr 252, 28-512 
Bejsce, NIP: 6050053728, Regon: 291009952 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: Wójta Gminy Edwarda Krupę 
a firmą: 
………… ………… …………… ……………………………… …………… ……………… ……., 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS    
…………………….., REGON:……………..…..., NIP ………………………………. zwaną w 
dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……. 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na wykonaniu instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 

klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku  świetlicy wiejskiej w Bejscach. 

2. Szczegółowy zakres robót jest zawarty jest w projekcie budowlanym oraz 
przedmiarze robót w przedmiarach robót.  
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                                            
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami                       
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu                     
w terminie w niej uzgodnionym. 
  

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Wymagany termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
ustala się na dzień ……………….. 2021 r. 
 
2. Wymagany termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 
30 października 2021 r.  
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy z dniem podpisania niniejszej umowy. Z 
dniem przejęcia Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. Protokół 
przekazania terenu budowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy;  
 
2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, który wykonywany będzie przez: 
………………………………….…..  
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 1333 z późn. zm.) oraz nadanego mu umową z dnia …………. r;  
 
3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
 
1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;  
2) Zorganizowanie placu budowy;  
3) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu budowy, 
używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać 
wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do 
prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;  
4) Ponoszenie kosztów utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych, 
które zainstaluje na placu budowy;  
5) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót;  
6) Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych;  
7) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  
8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  
9) Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1219 ze zm.),  
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);  
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.  

10) Wykonywanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poż w zakresie umożliwiającym oddanie 
obiektu do użytkowania.  

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych;  
12) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 
2020 roku poz. 1333 z późn. zm.) 

13) Przekazanie, na każde żądanie Zamawiającego świadectw jakości materiałów 
dostarczonych na plac budowy (certyfikaty, deklaracje itp.), jak również uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem;  
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14) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, przedstawienie 
dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów. Badania te 
Wykonawca wykona na własny koszt;  

15) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 
wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                              
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;  

16) Przeprowadzenie branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych w 
ramach ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;  

17) Dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających 
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w 
tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;  

18) Ponoszenie odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy;  
19) Nie stosowanie materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego:  

a) Uproszczenie procesów technologicznych lub pominięcie czynności i nakładów 
przewidzianych normatywami uprawnia Zamawiającego do dokonania potrąceń za 

niewykonane przewidziane normatywami nakłady lub na żądanie poprawienia pod 
rygorem nie przyjęcia robót;  
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań wbudowanych 
materiałów;  
c) Jeżeli wyniki tych badań nie będą spełniać wymagań określonych określonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to koszt badań oraz koszt wymiany 
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów na 
zakupione ponownie przez Wykonawcę nowe materiały bez wad pokrywa Wykonawca, a 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej złożoną ofertą Wykonawcy z dnia 
……………...... roku wraz z podatkiem VAT nie ulega zmianie zgodnie z § 5 ust. 2 
niniejszej umowy;  

20) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.) oraz 
do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą;  

21) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;  
22) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić 

cześć robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu cywilnego;  

23) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze;  

24) Współpraca ze służbami Zamawiającego;  
25) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej w jednym 

egzemplarzu Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia;  

26) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 
Zamawiającego;  

27) Zgłaszanie obiektów i robót do odbiorów.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do 
eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są 
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego                           
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót.  
4. Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór końcowy robót.  
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę ppoż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody i straty powstałe 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami zarówno wobec Zamawiającego jak i osób 
trzecich.  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za:  
1) stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza 
nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  
2) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych 
przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  
9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;  
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
3) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe polisy. 

10. Wykonawca oświadcza, że:  
1) Zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia;  
2) Szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane;  

12. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania 
przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie z dnia ………….. roku;  

13. Wykonawca ustanawia Kierownika/Kierowników budowy w osobie/osobach: 
………….  

14. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 13, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą spełniać warunki postawione w postępowaniu;  

15. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy;  
16. Kierownik budowy (robót) działa w granicach umocowania określonego w ustawie                     

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. 
zm.). Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy;  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.  
 

§ 5 
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Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………… wraz z podatkiem VAT.  
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy wyraża się kwotą brutto …………... zł (słownie: 
……….………………………..) w tym podatek VAT. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów.  
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu.  
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury VAT.  
6. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi 23% i zostanie naliczony w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę.  
7. Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej. 
8. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru 
końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
9. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu 
Zamawiającego na podstawie upoważnienia. 

10. Ustala się termin płatności faktury końcowej do 30 dni od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu.  

11. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr 
………………………. 

12. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
13. W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą o której mowa w ust. 7 przedłożyć 
Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę za wykonane roboty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

14. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca 
zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu pisemnych oświadczeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę 
wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się 
jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 
 

§ 6 
Odbiory 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
po przeprowadzeniu badań, o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 
2. W przypadku robót ulegających zakryciu może być dokonany odbiór częściowy. 
3. Odbiór końcowy robót dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
4. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego na piśmie. 
5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych licząc od 
następnego dnia po dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia.  
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6. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego 
rozpoczęcia. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                                                   
z przeznaczeniem, Zamawiający żąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Zamawiający wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 
upływie okresu rękojmi. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień umowy o roboty budowlane nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary 
umownej.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w § 2 ust. 2 umowy. 
b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                   
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w 
wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień 
zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad. 
g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 
3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody przed sądami powszechnymi. 
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5. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w § 2 ust. 2 
niniejszej umowy, kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. a, będzie 
naliczana włącznie do dnia poprzedzającego dzień pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, chyba, że 
roboty te nie zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową. 
 

§ 8 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30-dniowego terminu przerwy w 
realizacji umowy;  
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                        
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                        
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.  
4) Zaistniała konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w § 9 ust. 12, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania –                     
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;                                                                        
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania 
protokołu odbioru.                                                                                                                                                                             
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót  w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
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Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie                    
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                         
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  
 

§ 9 
Umowy o podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.                              
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                           
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.  
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia tego 
projektu Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,                                      
w przypadkach o których mowa w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                               
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  
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10. W przypadku o którym mowa w ust. 9 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Zapisy ust. 2 do 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcą, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę przedmiotu umowy.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, i jej zmian.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
 

 
§ 10 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty 
objęte niniejszą umową. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument określający 
……. miesięczny termin realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne                                       
i gwarancji wystawiony przez Wykonawcę stanowi załącznik nr l do protokołu odbioru 
końcowego robót.  
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad powstałych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe 
technicznie lub  w innym terminie uzgodnionym przez strony. 
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§ 11 

Zmiana umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach:  
1)  zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy                                       
a w szczególności zmiany przepisów podatkowych.  
2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno – 
prawnej – przekształceniem.  
3)  Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:  
a) zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi,  
b) wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ,  
c) Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca 
zaproponuje zmianę w następujących przypadkach:  
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki:  
 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik Nr 1                                                                                                               
2) Protokół przekazania terenu budowy – załącznik Nr 2                                                                                                                

 

 

Podpisy stron umowy: 
      Zamawiający            Wykonawca 
 
 
 
…………………………. ..……………………….. 
 


