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– projekt –  
 

 
U M O W A     

NR BZP.272…...2018 
na wykonanie robót budowlanych 

 
 
Zawarta  dniu     ….. ….2018 r. w Krapkowicach pomiędzy: 
 
Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099 
reprezentowaną przez  Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta – Ryszarda Patej, zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a     
 
………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej 
„Wykonawcą”. 
 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej 5 548 000 euro dla robót,  przeprowadzonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

…………………………………………….*, w ramach Zadania pn.: 

 

„Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice” 

 

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy (zał. nr 8.1/8.2* do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

(STWiOR), stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 

2. Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz w  STWiOR. 

Materiały zastosowane przy wykonywaniu zadania spełniać będą wymagania określone 

w STWiOR. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany na podstawie odrębnych zleceń 

wykonania robót: faxem lub e-mailem, wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym 

mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy.  Przystąpienie Wykonawcy do robót nastąpi w terminie max. …. 

dni roboczych (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy), licząc od momentu wydania zlecenia wykonania robót, przy czym pod 

pojęciem „wydania zlecenia” rozumieć należy wysłanie zlecenia wykonania robót przez 

przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy za pośrednictwem faxu lub e-mail. 

 

* - adekwatnie do przedstawionej oferty – Zadanie nr 1 lub 2 
Zadanie nr 1 – Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz ich bieżące 

utrzymanie. 

Zadanie nr 2 – Wykonanie remontów bieżących dróg gminnych i chodników o nawierzchni innej niż mineralno-bitumiczna.  

 

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, tj.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (poz. 1, 2, 3 i 7 formularza 
cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy).** 

 
** - dot. zadania nr 1 
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§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Na podstawie szacunkowego przedmiaru robót Zamawiający określa wartość robót na kwotę: 
……………...........PLN / netto / + ………………..PLN /VAT …% =  …………......PLN brutto, 
słownie ………………………………………………………………………………….. . Ostateczna 
wysokość wynagrodzenia, należna Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
zostanie określona na podstawie iloczynu rzeczywiście wykonanych prac i stawek 
jednostkowych, wynikających z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w ramach 
niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy Krapkowice na 
ten cel. 

2. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą fakturami częściowymi (po zakończeniu każdego 
miesiąca, w którym wykonane były roboty) po wykonaniu zleconych robót, stanowiących 
przedmiot odbioru, na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny jednostkowe robót będą 
przyjmowane z wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a 
ilości wykonanych robót – wg rzeczywiście wykonanych robót.  

3. Zakres ilościowy robót zawarty w formularzu cenowym jest szacunkowy i nie może stanowić 
podstawy do roszczeń w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zakresu robót 
ilościowo różniącego (mniejszego) się od zawartego w formularzu cenowym. 

4. W cenie ofertowej zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające  
z formularzy cenowych z uwzględnieniem wymogów określonych w  STWiOR, jak również koszty 
robót towarzyszących: wszelkie  roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania 
zaplecza robót, wszelkie koszty opracowania i wykonania organizacji ruchu, koszty badań 
laboratoryjnych, koszty związane z odbiorami  wykonanych robót, koszty utylizacji materiałów 
pochodzących z rozbiórek i nienadających się do  użytku oraz inne koszty wynikające z realizacji 
zadania, bez których  wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT i inne 
niezbędne. 

 
§ 3 

Rozliczenie robót 
      
1. Faktura za wykonane roboty będzie wystawiana i realizowana po uprzednim sprawdzeniu 

i akceptacji przez Zamawiającego jakości wykonanych robót oraz zgodności ich wykonania 
z umową, obowiązującymi przepisami i po protokolarnym przyjęciu robót przez inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego, wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót.  

2. Zamawiający będzie rozliczał roboty zlecane na podstawie poszczególnych zleceń, o których 
mowa w § 1 ust. 3 umowy, fakturami miesięcznymi. Do każdej faktury rozliczanej raz w miesiącu 
będzie dołączony protokół odbioru, kosztorys powykonawczy oraz zestawienie wszystkich zleceń 
otrzymanych od Zamawiającego w miesiącu, którego dotyczy faktura.  

3. Wykonawca, po dokonaniu  bezusterkowego odbioru robót, wystawi fakturę w terminie: po upływie 
szóstego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą roboty.  

4. Faktura  będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.   

5. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane 
na fakturze.  

6. Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
7. Terminy zapłaty uzna się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy 

zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 
 

§ 4 
Odbiory. Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru wykonanych robót objętych zleceniem z 

wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 dzień roboczy. Z czynności odbiorowych Strony 
podpiszą protokół odbioru. 

2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady robót, Zamawiający określi w 
protokole odbioru termin ich usunięcia. Po usunięciu wad, Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio. 
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W przypadku, gdy wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest 
uprawniony do skorzystania z uprawnień, wskazanych  w § 13 ust. 1 pkt d) lub e) umowy. 

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona  poprzez udzielenie pisemnej 
gwarancji – stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… – miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą wykonawcy) 
na wszystkie roboty, zrealizowane na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej umowy i 
materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Okres gwarancji liczony jest od momentu 
podpisania protokołu odbioru, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej. Warunki gwarancji określa 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Strony postanawiają, że okres rękojmi wynosi tyle miesięcy, na ile udzielona została gwarancja 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy), nie mniej jednak niż okres rękojmi wynikający z art. 568 § 1 
kodeksu cywilnego licząc od momentu podpisania protokołu odbioru, zgodnie z ust. 1 lub 2 
powyżej. Warunki rękojmi określają ustępy poniżej. 

6. Jeśli w okresie rękojmi ujawniona zostanie wada wykonanych robót, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia wady w wyznaczonym przez siebie terminie. Postanowienia § 5 ust. 3 i 
4 oraz § 13 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Zapis ust. 5 stanowią rozszerzenie uprawnień Zamawiającego, wynikających z przepisów 
kodeksu cywilnego, dotyczących uprawnień za Zamawiającego w przypadku ujawnienia wad 
robót. 

 
§ 5 

Termin realizacji zadania 
 

1. Wykonawca będzie realizował umowę od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2018 r.  
2. Termin wykonania poszczególnego zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, będzie 

każdorazowo określany przez Zamawiającego w zleceniu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić (fax lub e-mail) Zamawiającemu 

przystąpienie do realizacji robót objętych zleceniem, nie później niż w dniu przystąpienia do 
realizacji robót. Termin realizacji robót liczy się od dnia przystąpienia do realizacji robót. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu od Wykonawcy pisemnych 
umotywowanych zastrzeżeń co do obiektywnej niemożności realizacji robót w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu, Zamawiający może dokonać zmiany określonego 
z zleceniu terminu realizacji robót. W takim przypadku, Zamawiający prześle do Wykonawcy 
zmodyfikowane zlecenie, określające nowy termin wykonania robót. Postanowienia ust. 3 stosuje 
się odpowiednio. 

      
§ 6 

Obowiązki stron 
 
Wykonawca  zobowiązany jest do : 
1. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania   

przez cały czas trwania realizacji zadania; 
2. uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenu do stanu 

poprzedniego; 
3. wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadającym co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych prawem budowlanym i przy 
pomocy urządzeń i sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

4. na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać, 
w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnianie wymagań, o których 
mowa w ust. 3; 

5. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; 
6. zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami; 
7. posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, ważnej polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy; 

8. naprawienia bądź uzupełnienia własnymi staraniami i na własny koszt w razie uszkodzenia części 
robót  bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj. do dnia 
przekazania wykonanych robót; 
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9. przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 
zniszczeniem; 

10. spełnienia obowiązku wynikającego z § 7 umowy; 
11. wywozu i utylizacji na własny koszt materiałów pochodzących z rozbiórek i nienadających się do 

użytku; 
12. wywozu we wskazane przez Zamawiającego miejsce materiałów pochodzących z rozbiórek 

i nadających się do użytku (ich zagospodarowanie będzie każdorazowo ustalone 
z Zamawiającym); 

13. zapewnienia na własny koszt obsługi laboratoryjnej prowadzonej przez wyspecjalizowane 
laboratorium drogowe; 

14. prowadzenia badań, o których mowa w ust. 13 zgodnie z wymaganiami określonymi w SST oraz 
zaleceniami inspektora nadzoru; 

15. zastosowania technologii wykonania remontów cząstkowych, która przewiduje zakończenie 
rozpoczętego zakresu robót w danym dniu roboczym, w celu ograniczenia zagrożeń w ruchu 
drogowym*; 

 
*- dot. zadania nr 1. 

 
§ 7 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 

1. W trakcie realizacji zamówienia, w celu kontroli spełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników  
wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy o których mowa w ust. 2  na 
podstawie umowy o pracę, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym   
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników 
fizycznych) oraz operatorów sprzętu i kierowców. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do : 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności  o których mowa w ust. 2  na 
podstawie umowy o pracę; 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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§ 8 
Odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę 

 
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane. 
 

§ 9 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący przedmiot umowy, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 
2. 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. 

 
3. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, w przypadku : 
    a) jeśli ze wskazanym w projekcie umowy podwykonawcą Zamawiający wcześniej rozwiązał 

albo  wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  publicznego albo od niej odstąpił, z powodu 
okoliczności, za które ten  podwykonawca ponosi odpowiedzialność, 

    b) gdy będzie przewidywał termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
 
4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w 

terminie, o którym mowa w ust. 3 uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.     

 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

 
6. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust.3. 
 
7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

określonym w ust. 6 uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.    
 
8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości całkowitej niniejszej umowy. 

 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w ust.2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
10. Zasady opisane w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.       
 
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, których    przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu    umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,    
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu zamówienia. 
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12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11 dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będzie 
wykonanie robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi. 

 
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający:  
    a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub    

          dalszemu podwykonawcy    
    b) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   
 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości netto wynagrodzenia, określonego w  § 2 ust. 1, może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

 
18. Przepisy ust. 1-17 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – 

Kodeks cywilny.         
 

§ 10 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  
odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 20 000,00 zł; 

2) za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót w terminie określonym w § 5 ust 3, w 
wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze robót, w wysokości 500,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, określonego w protokole 
odbioru; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w 
wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, 
określonego w pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego; 

5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust 2 czynności, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 zł; niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych 
w § 7 ust. 2.  

6) za powierzenie wykonania umowy lub jej części podwykonawcy wbrew postanowieniom  
§ 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 zł; 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie  Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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§ 11 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Poza przypadkami wymienionymi w treści księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom    

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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; 

b) w przypadku likwidacji Wykonawcy; 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
d) w razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotne) nieprzystąpienia do 

realizacji robót, objętych zleceniem Zamawiającego; 
e) w razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotne) opóźnienia w 

realizacji robót, objętych zleceniem Zamawiającego, przekraczającego 2 dni w 
stosunku do terminu określonego w zleceniu; 

f) w razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotne) nieprzystąpienia do 
usunięcia wad robót, zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji; 

g) w razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotne) opóźnienia w 
usuwaniu wad robót, zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji przekraczającego 2 
dni w stosunku do terminu określonego w pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego; 

h) w przypadku 3-krotnego niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 2  
umowy (odstąpienie od umowy na tej podstawie nie wyklucza prawa do naliczenia i 
dochodzenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 1 pkt 5) niezależnie od kary 
umownej wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy), 

i) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 17 umowy, przy czym pod pojęciem 
„wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty” Strony przyjmują co najmniej 3-
krotną zapłatę, 

j) ujawnienia wykonywania całości lub części umowy za pośrednictwem 
podwykonawców, z pominięciem procedury, określonej w § 9 umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

pisemnego wezwania do zapłaty, wyznaczającego dodatkowy minimum 30-dniowy 
termin płatności. 

2. Strony zgodnie przyjmują, że odstąpienie od umowy z przyczyn, określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b)-
e) powyżej następuje z zawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie może zostać złożone  w terminie 
30 dni, liczonych od dnia ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę  do odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, wg stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy; 

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

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały          
wykonane do dnia odstąpienia; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych na podstawie w ust. 3 pkt 3, 
po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.       
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§ 12 
Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru Wykonawcy w przypadku, 

gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT – wówczas Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT 

w aktualnej wysokości,  

2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 

niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.* 

2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, 

o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy spełnieniu 

wymogów określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art. 144 ustawy. 

3. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności.       

 
* - dot. zadania nr 2 

 
§ 13 

Odstąpienie od realizacji zlecenia. Zmiany zlecenia. 
 

1. W przypadku, gdy nastąpiła jedna z poniższych okoliczności: 
a) Wykonawca nie potwierdził przystąpienia do realizacji robót, zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, 
b) Wykonawca nie przystąpił do faktycznej realizacji robót objętych zleceniem w ostatnim dniu 

roboczym okresu, o którym mowa w § 1 ust. 3; 
c) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych; 
Zamawiający jest uprawniony – w stosunku do każdego zlecenia lub jego części - według swojego 
uznania do: 
d) wezwania Wykonawcy do realizacji całości lub części robót, zgodnie z umową (co nie 

wyklucza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, określonych w umowie) 
lub 

e) odstąpienia od danego zlecenia oraz powierzenia całości lub części robót, objętych zleceniem 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do 
naliczenia i dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, określonej w ust. 3 poniżej). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. e) powyżej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia i 
dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 zł. 

3. Jakiekolwiek zmiany zlecenia, w tym zakresu robót objętych zleceniem lub terminów realizacji 
robót możliwe są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wszelkie zmiany w 
realizacji zlecenia, podjęte przez Wykonawcę bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody 
Zamawiającego wykonywane są na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany 
zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 
wykopalisk, wystąpienia ulewnych opadów deszczu trwających nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 3 dni uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, 
wystąpienia niskich temperatur, poniżej +5°C występujących nieprzerwanie co najmniej 7 dni 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli 
wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednią notatką służbową 
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podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; w tym przypadku termin realizacji 
zostanie przesunięty o termin zaistnienia  opisanych przeszkód. 

5. Udokumentowane koszty, jakie Zamawiający poniósł na skutek skorzystania z uprawnienia do 
wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 1 lit. e) powyżej, mogą zostać potrącone z 
wynagrodzeniem Wykonawcy, nawet w przypadku ich niewymagalności. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe  
 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kierowania i koordynowania spraw związanych 
z realizacją umowy: 

 
    1) Zamawiający:  

 
          ……………………………………  
 
         Tel. ………………………………………   e-mail :………………………………. 
oraz 
  ……………………………………  
 
         Tel. ………………………………………   e-mail :………………………………. 
 
 

   2) Wykonawca:  
 
         …………………………………….. 
 
         Tel. ………………………………….           e-mail :…………………………………. 
 
2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić 

będzie: Pan Tomasz Sokulski, tel. 608 498 304. 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i  wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej strony o zaistniałej zmianie.  
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
będą rozstrzygane przez Sąd w Opolu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
     Wykonawcy.  
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 

1. Dokument Gwarancyjny – zał. nr 1 
2. STWiOR – zał. nr 2 
3. Formularz cenowy – zał. 3 
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DOKUMENT GWARANCYJNY 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

………………………………………. 

udziela Zamawiającemu: Gminie Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

reprezentowanej przez Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę, ……. miesięcznej gwarancji na 

wykonanie roboty polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni 

mineralno-bitumicznej oraz ich bieżące utrzymanie w ramach realizacji zadania pn: 

 

„Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice” 

 

licząc od daty odbioru zleconego elementu robót w ramach  umowy nr BZP.272.….2018 

z dnia …....2018r. 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany z należytą jakością, zgodnie z 

umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi. 

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu odbioru ujawnionych w 

okresie gwarancji. 

4. Wykonawca na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, zobowiązuje się do usunięcia wad w 

terminie określonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu, nie krótszym niż 3 dni. 

5.  Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.  

6.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy przekraczającej 1 dzień, w stosunku do terminów 

określonych w pkt 4 w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w 

okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W tym przypadku Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

7.  W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. 

8. Wykonawca  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 
                
……………………….                                                                                …………………… 
      /miejscowość/                                                                                                                                 
/podpis Wykonawcy/ 


