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                                                 -projekt-  
 

U M O W A    N R  BZP.272……..2018 
 

 
W dniu ……………….. 2018r.w Krapkowicach pomiędzy : 
 
Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, ul. 3-go Maja 17,  
47-303 Krapkowice; NIP:199-00-12-987, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Ryszarda Pateja, 
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści : 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
 

1. Zgodnie z wyborem oferty w przetargu nieograniczonym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji     
zadania pn. 
 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego  
w Krapkowicach.  Zadanie nr 1- Rewitalizacja starego mostu kolejowego  

w Krapkowicach 
 
 

2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w  Programie funkcjonalno-użytkowym 
(PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w ramach zadania nr 1 o którym mowa w ust. 1 
należy wykonać pełną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą m.in. 
projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i projekty 
wykonawcze w branży mostowej, konstrukcyjno-budowlanej,  drogowej, instalacyjnej zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych oraz wykonać na jej podstawie następujące  roboty  budowlane: 

 
1) przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego    

i pieszo-rowerowego, 
2) poszerzenie dawnych  nasypów kolejowych, 
3) wykonanie dojazdów do przebudowanego mostu jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej,    

z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową, 
4) włączenie nowej drogi do układu drogowego miasta poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Jana 

Kilińskiego i ul. Kolejową, 
5) wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia mostu i nowych dróg dojazdowych,  
6) przebudowa kolizji, 
7) wykonanie odwodnienia drogi, 
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8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowopowstałego układu dróg.   
 
3. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia opisane są w cz. I.  pkt 3 – „Opis 

wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia” i 4 PFU – „Wymagane cechy 
obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych”, Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić zarówno na etapie projektowania jak i na etapie wykonawczym.  

   
4. Dokumentacja projektowa stanowiąca element przedmiotu zamówienia winna być opracowana w 

zakresie, o którym mowa w cz. I. pkt 3.2 PFU, z uwzględnieniem wymagań , o których mowa w 
pkt. 3.3 PFU. Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i opracuje 
wszelkie niezbędne dokumenty służące uzyskania tej decyzji.   

 
5. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiOR) winny być opracowane w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013r., poz. 1129).   

 
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest sprawować nadzór autorski  w okresie realizacji 

robót budowlanych. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. 
 
8. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym miejsca, w którym 

wykonywane będą roboty budowlane i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, czy uwag. 
 
9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności 
oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy 
wykonania umowy; 

3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w [.............] polisa nr [.............] na kwotę [.............], której poświadczoną kopię 
przedkłada Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie w 
czasie trwania umowy i przedkładać Zamawiającemu kopie nowych polis po przedłużeniu lub 
zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. 

 
§ 2 

 
WYNAGRODZENIE  

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zamówienia strony ustalają w cenie ryczałtowej brutto w wysokości: 
 
  ……………………………… zł. 
 
   słownie : ……………………………………………………………………………………………. zł., 
  ( netto : …………………………, podatek VAT ……………………) 
      
   w tym: 

 1)  za wykonanie dokumentacji projektowej - cena netto wynosi ……….. zł słownie : 
…………………………………………………………………….. 

 
             podatek VAT w wysokości  23 % co stanowi kwotę ………………………… zł 
          
 

   2)  za wykonanie robót budowlanych - cena netto wynosi ………….zł słownie : 
………………………………………………. 
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             podatek VAT w wysokości  23 % co stanowi kwotę ……………………. zł  
              
      3) za sprawowanie nadzoru autorskiego – cena netto wynosi………………….PLN, słownie 

………………………………………………………………. 
 
              podatek VAT w wysokości  23 % co stanowi kwotę ……………………. PLN  
             
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty  realizacji przedmiotu 

umowy o których mowa w § 1 umowy, w pełnym zakresie przewidzianych tam prac.   
 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy 
i jest ostateczne, przez co Strony rozumieją w szczególności, że nie będzie podlegać 
zmniejszeniu, zwiększeniu ani jakiejkolwiek waloryzacji, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych przez 
Strony ( § 13 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy). W szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony 
do żądania podwyższenia wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, 
cen usług budowlanych, cen energii, paliw, stali, kabli lub różnic kursowych walut. 

 
§ 3 

 
OBOWIĄZKI STRON  

 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

 
1) Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty zaakceptowania dokumentacji             

projektowej wraz z prawomocną decyzją – pozwolenie na budowę.  
2) Dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w  § 6 niniejszej umowy. 
3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy:  
 

1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z          
dokumentacją projektową, warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i         
odbiorów robót budowlanych oraz z aktualnie obwiązującymi normami, prawem budowlanym         
wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności w zakresie instalacji nawierzchni. 

2) przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (przed złożeniem wniosku        
o wydanie decyzji –pozwolenie na budowę), celem sprawdzenia jej kompletności,  

3) zapewnienie organizacji ruchu na czas robót ( projekt, wykonanie, utrzymanie  i likwidacja ). 
4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach  

i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych i 5 
(pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zadania.  

5) wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po         
zakończeniu robót.   

6) zorganizowanie placu budowy w sposób pozwalający wykonywanie wszystkich czynności         
niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz winien dbać o stan techniczny  
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

7) współpraca ze służbami Zamawiającego i umożliwianie nie im w każdym czasie wstępu na         
budowę.  

8) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie prowadzonych prac od chwili         
protokólarnego przejęcia placu budowy aż do chwili odbioru protokólarnego wykonanych prac.   

9) koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców.  
10) zgłaszanie robót do odbioru. 
11) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
12) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 
13) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
14) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 
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15) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, 
         lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.    

16) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przez cały 
         okres jego realizacji.  

17) posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenia od 
        odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków , 

18) 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 bezusterkowego, protokolarnego obioru końcowego.    

19) Spełnienie obowiązku wynikającego  z § 14 umowy. 
 

§ 4 
 

WYKONANIE  UMOWY 
 
1. Roboty budowlane wykonane zostaną przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności 

wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

2. Na terenie prowadzenia robót budowlanych powinien panować porządek. Po zakończeniu 
wykonywania części oraz całości robót budowlanych miejsce ich prowadzenia powinno zostać 
niezwłocznie uporządkowane. Pracownicy Wykonawcy zostaną wyposażeni w identyfikatory przez 
Wykonawcę i mają obowiązek stałego ich noszenia w trakcie wykonywania umowy na terenie 
wykonywanych robót budowlanych. W przypadku nie zachowania czystości i porządku lub nie 
uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po ich zakończeniu, 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 
wykonania Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz 
prowadzenie ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz 
przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca na swój koszt (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) zobowiązany jest 
do zorganizowania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu (obejmuje to również każde 
wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na wniosek zarządcy drogi lub policji). Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, na dwa dni robocze przed jej wprowadzeniem 
lub zmianą, o każdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z realizowanymi 
robotami. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe podczas lub przy okazji wykonywania robót budowlanych. 

6. Wykonawca organizuje i zapewnia właściwe warunki socjalne dla osób wykonujących w jego 
imieniu umowę we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić zasilanie budowy 
w energię elektryczną i inne media. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia obsługę geodezyjną i geologiczną 
konieczną dla wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji inwestycji, w tym wykonywania 
robót budowlanych, stałą obecność na terenie budowy osób upoważnionych do nadzorowania 
robót budowlanych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Budowy, nadzór 
sprawuje średni nadzór techniczny (osoby te zostaną wskazane pisemnie przez Wykonawcę w 
momencie rozpoczęcia robót budowlanych). 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie 
zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują 
obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy lub powodują poprawienie parametrów technicznych wybudowanych 
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obiektów). Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń wymaga 
uprzedniej zmiany umowy. 

 
§ 5 

 
 MATERIAŁY 

 
1. Roboty budowlane wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, być zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spełniać wymogi dokumentacji 
projektowej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub powołanego przez niego i uczestniczących w wykonaniu 
umowy osób, Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności, świadectwo 
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub 
europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających być 
zastosowanymi lub zastosowanych materiałów. 

4. Wykonawca kompletował będzie na bieżąco dokumenty potwierdzające spełnianie przez materiały 
użyte do realizacji umowy wymogów określonych w tej umowie oraz przez prawo, w szczególności 
atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 
protokoły badań technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Niewykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę 
do odmowy dokonania odbioru końcowego. 

5. Materiały zdemontowane lub zniszczone w trakcie robót budowlanych, w tym pochodzące z 
rozbiórki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 umowy stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego 
wykorzystane lub usunięte na jego własny koszt.. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza 
teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 21, ze. zm.). 

6. Materiał uzyskany z rozbiórki elementów stalowych mostu, Wykonawca na własny koszt odstawi 
do punktu skupu, a o uzyskany  ze sprzedaży dochód obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży względem Wykonawcy.  

 
§ 6 

  
ODBIORY  

 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
      Ustala się następujące rodzaje odbiorów : odbiór dokumentacji projektowej i  odbiór robót. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową  w dwóch 

etapach: 
1) w etapie pierwszym : 

- potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego rzeczowo i miejscowo organu administracji 
publicznej, celem uzyskania odpowiedniej zgody na realizację robót budowlanych, 
- dokumentację projektową  w formie papierowej 1 egz. oraz w formie elektronicznej 1 egz. 

2) w etapie drugim : 
           - zgodę na realizację robót budowlanych uzyskaną od właściwego rzeczowo i miejscowo  
            organu administracji publicznej,  
           - 4 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz specyfikację  
             techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie     
             elektronicznej. 
3.   Strony przewidują odbiory częściowe i odbiór końcowy robót. 
4. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego robót będzie wykonanie elementów robót, 

wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego. 
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego. Data 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy.  
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6. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą podlegały odbiorom przez Zamawiającego w terminie 
bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni.  

7. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory elementami robót, o których mowa w 
Harmonogramie rzeczowo – finansowo-terminowym (załącznik nr 2 do umowy) Wykonawca 
każdorazowo zgłosi Zamawiającemu ustnie lub faksem a Zamawiający dokona ich odbioru 
bezzwłocznie, tak aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania 
odbioru częściowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i 
atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.  

8. W przypadku, gdy realizacja danego elementu robót będzie trwała dłużej niż 30 dni Zamawiający 
dopuszcza możliwość odbioru części elementu robót. Wynagrodzenie będzie wtedy płatne na 
podstawie odebranej części elementu robót a jego wartość będzie ustalana proporcjonalnie do 
wartości całego elementu robót.   

9. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

10. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, jeśli ich udział nakazują odrębne przepisy.  

11. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych 
robót i atesty.  

12. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

13. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego     

komisję.  
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

            Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia  
            faktury  i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  
14. Z dniem protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego 

ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  
15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
 
             1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając  
                 odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie , a terminem  
                 odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia  
                 wad, 
              2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
                      a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć  
                          wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,  
                          estetycznej, technicznej, 
                      b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  
                          zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi,  
                          zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  
                          odszkodowań na zasadach określonych w paragrafie 11 niniejszej umowy.  
                      c) W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części  
                           przedmiotu mowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.                    
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§ 7 
 

     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROBOTY WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCĘ 
 

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

2. Podmiot, który zobowiązał się w ofercie Wykonawcy do udostępnienia zasobów odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
wskazanych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy. 

                                                               
§ 8 

 
PODWYKONAWCY  

 
1. Wykonawca siłami własnymi  będzie wykonywał roboty w zakresie :        
 
          ……………………………………………… o wartości : ……………………… PLN brutto. 
 
           Część robót wykona za pomocą podwykonawców :  
 
           Podwykonawca:  ……………………………………………………………………….. 

 
Zakres robót przez niego wykonywanych : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wartość robót : …………………………………….PLN brutto. 

 
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
4. Zamawiający, w terminie  30 dni , od dnia doręczenia zamawiającemu umowy, o której mowa w 

ust. 3 może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę. 

 
5. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu o którym mowa w ust. 4, uważać się będzie za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.    
 
6. 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. 

 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, 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. 

 
8. Zasady opisane w ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.       
 
9. 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 
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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. 

 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.9 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. 

 
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

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

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, 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.   

 
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 
15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości netto umowy, określonej w  § 2 ust. 1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

 
16. Przepisy ust. 2-15 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.         

 
§ 9 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

                                             
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi, obejmującymi  elementy robót, o 

których mowa w „Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym” stanowiącym  załącznik nr 2 
do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8. Zapłata będzie następowała w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT wraz z protokołem 
odbioru, podpisanym przez nadzór inwestorski.  

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę 
końcową VAT, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Faktura 
końcowa VAT będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową będzie płatne w dwóch etapach : 
a) 60% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1, pkt 1)  po wykonaniu i przekazaniu 
Zamawiającemu etapu I przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1  
b) 40% wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 lit. a,  przekazaniu Zamawiającemu etapu II 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2  
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu  bezusterkowego odbioru, na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur za wykonaną dokumentację projektową , wystawionych w oparciu o protokół 
zdawczo-odbiorczy. 
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4. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 
Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminach:   

 
Termin wykonania całego zamówienia – do 31 marca  2021 r., przy czym : 

         
1. wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę -                    

w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
2. wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na zmianę                    

użytkowania użytkowanie – do 31 marca  2021 r.                                                    
                                     

§ 11 
 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % (czterech 

procent) ceny ryczałtowej  brutto określonej w § 2 ust. 1   w kwocie…………...zł w formie 
……………………………………………………………………………………………. 

 
2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnie z umową wykonania robót    

 i zostanie zwrócone wg warunków j.n.: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia tj po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 
2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone wykonawcy w 
terminie niepóźnej niż 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń umowy. 

 
§ 12 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona wg zasad opisanych poniżej. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 

przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru wszystkich obiektów będących przedmiotem odbioru. 
Rękojmia za wady obejmuje również materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiający według 
własnego uznania może żądać usunięcia wad lub złożyć oświadczenie o obniżeniu 
wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do 
ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą 
inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu 
pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 24 godzin od 
daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady 
jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi 
lub ruchu pojazdów. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu 
pojazdów, której usuniecie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych w 
terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona 
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w 
terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi. 

5. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 4 , niezależnie od uprawnień z art. 
560 § 1 kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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6. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy obiekt budowlany, będzie przez cały okres 
gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego jako droga publiczna. W szczególności 
przebudowana droga nie będzie miała ubytków lub innych uszkodzeń utrudniających lub 
uniemożliwiających bezpieczny ruch pojazdów i pieszych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić uszkodzenia w drodze w 
terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia, chyba że strony na piśmie 
ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzają 
niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 
usunięcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady lub 
uszkodzeń decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować 
Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. 
W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której usuniecie 
(wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych w terminie nie będzie 
możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej 
wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w terminie uzasadnionym 
względami technicznymi / technologicznymi. 

8. W przypadku nie usunięcia wady lub niewykonania naprawy powstałych uszkodzeń, w terminie 
wskazanym w ust. 7, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 
przeglądów bieżących i okresowych wykonanej drogi przez cały okres trwania gwarancji, 
przeprowadzanych co najmniej razy w roku po zakończeniu okresu zimowego. Każdorazowo w 
trakcie przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis 
dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich 
usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty związane z tymi czynnościami zostały 
uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy. 

10. Na trzy miesiące przez upływem terminu rękojmi i gwarancji, strony uzgodnią datę końcowego 
przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed upływem 
okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie 
przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w 
protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania odbioru 
końcowego, pisemne gwarancje udzielone przez producentów materiałów użytych do wykonania 
robót budowlanych, o ile zostały one udzielone. 

 
§ 13 

 
ZMIANA UMOWY  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość  wprowadzenia istotnych zmian postanowień                

przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej wykonawcy   w następujących       
przypadkach : 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie    

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy : 
a) urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

liczone od wartości  netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej                    
wysokości,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2                    
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za                     
pracę ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 847),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                    
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

                   W przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c),                   
  Zamawiający lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian,                  
  może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie                    
   odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.    
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                     Propozycja zmiany wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami.  
                     Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy  
                     wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji  
                     zamówienia osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić  
                   załącznik do aneksu do umowy. 
 

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. 

 
3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach niezależnych od                      
Wykonawcy (np. opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych mających                      
wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy), wówczas termin realizacji                      
przedmiotu umowy zostanie przesunięty o czas opóźnienia niezależnego od                     
Wykonawcy, 

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia                      
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy                      
zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody, 

c) 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 3 dni lub         
opadów śniegu  uniemożliwiających   prowadzenie robót zgodnie z technologią         
ich wykonania lub skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie         
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy;  w tym przypadku          
termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia  opisanych przeszkód. 

d) konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej,         
spowodowanej zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, jeśli         
projektant i Instytucja Zarządzająca zaakceptuje taką zmianę; termin realizacji          
zamówienia zostanie przesunięty o czas niezbędny na uzyskanie zmiany         
pozwolenia na budowę.   

 
2. Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 

Szczegółową Kalkulację Kosztów wykonania zamówienia w momencie składania oferty na 
wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy uwzględniającą: 1) stawki 
podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Kalkulacja ta będzie stanowiła bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji 
wtórnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze 
stron o zmianę wysokości wynagrodzenia.  

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

okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy spełnieniu wymogów 
określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy. 

 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu umowy określonego w § 10 ust. 1 lub 2 o normy czasu przewidziane w KNR, 



Nr sprawy: BZP.271.15.2018      Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego  
                                                    w Krapkowicach 

 
                                                                                                              Załącznik nr 6.1 do SIWZ 

 

12 

a w razie braku tych norm - w KNNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzania 
aneksu do umowy. 

 
5. Zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa w przypadku gdy na zmianę tą wyrazi               

zgodę Instytucja Zarządzająca. 
 
 6. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem  
      nieważności.       

 
7. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności    

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.  

8. Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania zmian  w opracowanej dokumentacji 
projektowej, z powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana taka będzie 
zmianą nieistotną i Wykonawca zaprojektuje prace/wykona roboty budowlane z uwzględnieniem 
tych zmian bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia, w ramach robót/prac projektowych 
zamiennych.      

9. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie 
mają przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 14 

 
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 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

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

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zawierać imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy 
oraz wymiar etatu. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę 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 lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 15 
 

KARY UMOWNE  
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto o 
którym mowa w § 2 ust 1, 

2) za zwłokę w oddaniu elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-          
terminowym , stanowiącym zał. nr 2 do umowy,   w wysokości 0,025 % przedmiotu odbioru  za          
każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia umownego netto o 
którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, przez Wykonawcę aktualizacji harmonogramu w zakresie terminu wykonania 
elementów robót. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja 
harmonogramu nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, nie 
będzie traktowana jako zmiana umowy i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy. 

3) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,025 % łącznego wynagrodzenia 
umownego          netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej 
niż 5 %  wartości przedmiotu umowy, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,01 % wartości          
przedmiotu odbioru netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na           
usunięcie wad, 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 7, w wysokości   0,01%         
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu         
nieprawidłowości, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, nie więcej jednak niż 
do wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2  ust. 1. Po upływie tego terminu,         
w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania         
umowy z Wykonawcą z jego wyłącznej winy z możliwością naliczenia dodatkowo kary 
umownej, o której  mowa w pkt 1.  

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub         
dalszym podwykonawcom, zatrudnionym na zasadach określonych w § 8, w wysokości 0,01%         
wartości netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za         
każdy dzień opóźnienia,  

7) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii           
umowy o podwykonawstwo, lub  jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2  ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.    

           W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 i 6 , przedkładający może poświadczyć za  
           zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwie,  

8) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego nie spełniającego          
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  lub zatrudnionego bez zgody i weryfikacji           
Zamawiającego, w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 
umowy, 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na          
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 2   czynności,         
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10.000,00zł za każde naruszenie. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub          
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako          
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 2  czynności.  

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę        

z przyczyn, za które ponosi wyłącznie odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%       
wynagrodzenia umownego netto w § 2 ust 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art 
145 ust.1  ustawy -Pzp. W tej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
       Kodeksu  Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
      terminów.  
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
      kosztów.  
6. Kary umowne podlegają sumowaniu, ale nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 
      netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
 

§ 16 
 

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 lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) w razie gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) gdy Wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni kalendarzowych. 
f) Zamawiający odstąpi od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i naliczy karę umowną w           

wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 1.1, w przypadku 3-krotnego niespełnienia przez            
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w § 14 pkt 2  umowy. 

g) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, opisem przedmiotu zamówienia, SST, wskazaniami Zamawiającego, 
niniejszą umową lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia właściwej jakości robót 
budowlanych; 

h) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni od           
ustalonego w umowie terminu wykonania całości czy części zamówienia. 

 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 
w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych           
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 
2. 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. 

        
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące      

obowiązki szczegółowe :  
1) w terminie 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, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być          
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,           
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) 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) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia          
przez niego dostarczone lub wniesione.    

 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi      

wyłącznej odpowiedzialności, zobowiązany jest do : 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały           

wykonane do dnia odstąpienia,    
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.       

 
§ 17 

 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

(PRAWA AUTORSKIE) 
 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiających majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji   

projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich    
krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 
a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, 

elektronicznego,     magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, jak i w sieciach 
multimedialnych na wszystkich nośnikach danych 

b) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w lit. a; 
c) publiczne udostępnienie nośników; 
d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 
e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań  i wielkości nakładów;  
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
g) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
h) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej 

stronie internetowej; 
j) wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym     

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także 
wykorzystywanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie 
powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

k) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana     
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu; 

l) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworów do 
realizacji     urządzeń elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji 
innych urządzeń elektroenergetycznych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiających również prawo do wykonywania autorskich praw   
zależnych do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie,    
o którym mowa w ust. 1. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania     
przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani    
terytorialnie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiających autorskich praw osobistych do  
przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiających wynikających z przyjętego przez nich 
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sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź 
komercyjnych,  w szczególności na: 

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 
b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez     
Zamawiających czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępniania utworu. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i   
nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje   
się również, że przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającym nie dokona 
żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na 
korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 

6. Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym również w przypadku przekazania części   
dokumentacji projektowej, w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca   
przenosi na rzecz Zamawiających prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu   
zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej   
(zmian, adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie jej w przyszłości na polach eksploatacji     
określonych powyżej, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach   
eksploatacji określonych w ust. 1, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, łącznie    
z   prawem do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. 

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie    
przeróbek opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych   
powyżej. 

9. Wykonawca do protokołu przekazania prac projektowych dołączy oświadczenia projektantów o 
zobowiązaniu do pełnienia nadzoru autorskiego. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiających wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych    
praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiających przysługujących twórcy praw     
osobistych do utworów i ich opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru      
autorskiego. 

12. Zamawiającym będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających    
z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego    
paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz 
udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważnieni zostali przez 
Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu umowy. 

 
§ 18 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
 
    1) Zamawiający :  
 
         …………………….. – inspektor nadzoru 
 
         tel. …………………                                e-mail: ……………………………. 
 
   2) Wykonawca:  
 
        …………………….. – kierownik robót budowlanych 
 
         Tel. ………………….                               e-mail: ……………………………. 
 
2. 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 Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.     
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego i jeden dla       
Wykonawcy 

 
 
 

 

                 

 

               WYKONAWCA :       ZAMAWIAJĄCY : 
 

 

 

 

...............................      .............................. 

 

 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
       1. Program funkcjonalno-użytkowy 
       2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
        
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


