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-projekt- 
 
 

UMOWA 
NR BZP.272….2020 

 
zawarta  w dniu  …………..2020 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 Pateja, zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a  ............................................................................................................................................................ 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej 5 350 000 euro dla robót budowlanych,  przeprowadzonym  
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
 
1. Wykonawca, zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej zobowiązuje 

się do wykonania zadania pn.: 
 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego polegająca na m.in.: 
a) wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego, 
b) wykonaniu kablowej linii elektroenergetycznej, 
c) montażu słupów oświetleniowych (4 szt.), 
d) montażu opraw oświetleniowych LED (4 szt.). 

 
Specyfikacja dot. opraw oświetleniowych: 
Opis oprawy: 

a) Ilość: 4 szt. 
b) Moc nie większa niż 30W. 
c) Strumień świetlny źródła nie mniej niż 4500 lm, potwierdzony certyfikatem ENEC+. 
d) Temperatura barwowa światła: 4000K, barwa źródła światła: biała neutralna. 
e) Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. 
f)   Oprawa w II kl. ochronności. 
g) Zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE. 
h) Oprawa musi posiadać pełną wymaganą przepisami certyfikację oraz dodatkowo znak 

ENEC, potwierdzający badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla 
m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa fotobiologicznego. 

i)   Oprawa o standardowym zakresie pracy temperaturowej min. od -30 st. do +35 st. Celsjusza. 
j)   Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wytrzymujące wielokrotne 

przepięcia w zakresie 10kV/5kA. 
k) Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w interfejs 1-10V lub Dali. 
l)   Trwałość opraw na poziomie L90B10 po 100 000 h pracy. 
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m) Oprawy muszą mieć zaprogramowaną wewnętrzną redukcję strumienia świetlnego  
o 50% w godzinach od 23:00 do godziny 06:00 oraz posiadać możliwość zmiany 
harmonogramu pracy w stanie beznapięciowym oprawy.  

n) Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego 
oddawania ciepła. 

o) Korpus oprawy trwale zamykany, otwierany beznarzędziowo lub za pomocą podstawowych 
narzędzi. 

p) Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 0° do 
min. +50° dla zamocowania na słupie. 

q) Waga: max. 15 kg. 
r)    Fotometryka: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) Optyka drogowa średnia zbliżona do podanej na rysunku.  
t)    Kolor korpusu oprawy: RAL 7035 (szary jasny) – wskazanie na konkretny kolor związane 

jest z wcześniejszą modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krapkowice. 
Na zmodernizowanej dotychczas części zabudowano oprawy w kolorze określonym 
powyżej. 

 
Specyfikacja dot. słupów oświetleniowych: 

a) materiał: aluminium anodowane, 
b) wysokość: 6 m, 
c) kolor: naturalny. 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik 
nr 1 do umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiąca 
załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2 
 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości  ………………………… zł,  

słownie:……………………………………………………………………………..………………………… 

      (netto ………………………. zł. + VAT ………………………. zł) 
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2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej umowie oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca 

związane z realizacją zadania, bez których jego wykonanie byłoby niemożliwe, w tym również 

podatek VAT i inne niezbędne koszty. 

3. Wynagrodzenie pozostanie niezmienne, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie przekazane w formie przelewu na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 21 dni, od daty otrzymania poprawnie   

wystawionej faktury, po uprzednim bezusterkowym protokolarnym odbiorze wykonanych robót. 

 

§ 3 
 

OBOWIĄZKI STRON  
1. Obowiązki Zamawiającego: 
 

1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy; 

2) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w  § 4 niniejszej umowy; 
3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy. 
4) dokonanie zapłaty za wykonany przedmiot umowy. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy:  
 

1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obwiązującymi 
przepisami prawa, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prac 
określonych przedmiotem umowy; 

2) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac, dbanie o prawidłowe i zgodne z          
unormowaniami prawnymi ich przeprowadzenie, jak również przestrzeganie przepisów bhp         
i p.poż. Za ewentualne uchybienia w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosić będzie 
Wykonawca; 

3) wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po 
zakończeniu robót (mapa powykonawcza); 

4) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przypadkach, które mogą przeszkodzić    
prawidłowemu wykonaniu prac; 

5) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie prowadzonych prac od chwili ich  
rozpoczęcia aż do chwili odbioru protokólarnego wykonanych prac; 

6) koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców; 
7) zgłoszenie robót do odbioru; 
8) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami; 
9) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 
10) utrzymanie porządku w rejonie realizacji prac; 
11) posiadanie 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 i okazanie 
jej na każde żądanie Zamawiającego; 

12) naprawienia bądź uzupełnienia własnymi staraniami i na własny koszt w razie uszkodzenia         
bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj. do dnia        
bezusterkowego, protokolarnego obioru końcowego;    

13) usunięcie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i niedających się do użytku oraz  
innych odpadów. Materiały z rozbiórki i odpady winny być usunięte poza teren budowy przy     
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 701 z późn. zm.). 

14) spełnienie obowiązku wynikającego z § 12 umowy. 
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§ 4 
  

ODBIORY  
 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony. Data 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą podlegały odbiorom przez Zamawiającego w 
terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni.  

3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz innych jednostek, jeśli ich udział nakazują odrębne przepisy.  

4. Na co najmniej 2 dni przed dniem zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, deklaracje zgodności, certyfikaty oraz  
atesty.  

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

6. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z wyłącznej 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 
VAT i  zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  

7. Z dniem protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego lub z dniem, którym mowa w ust. 
6 pkt 2 przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  

8. 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.  

9. 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 zażąda wykonania wadliwie wykonanej      
części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy     
zastrzeżonych kar umownych  na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.  
W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części przedmiotu 
mowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez prawa  
Wykonawcy do wynagrodzenia za ten przedmiot umowy.                  

 
§ 5   

      
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. 

 
§ 6   

 
PODWYKONAWCY 

 
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

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

2. 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. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zamawiającemu umowy, o której mowa w 
ust. 2 może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę. 

4. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu o którym mowa w ust. 3, uważać się będzie za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.    

5. 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 dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości całkowitej niniejszej umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
określony w ust. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Zasady opisane w ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.       
8. 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. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 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. 

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

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, 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.   

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 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.   

15. Przepisy ust. 1-14 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.         
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§ 7 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
                                                   
1. Końcowe  rozliczenie prac nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru. 
2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty  

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w 

związku z realizacją umowy będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach 

podzielonej płatności (split payment). 

 
§ 8 

 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia jej podpisania do 30 czerwca 2020 r.  

 
§ 9 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% (dziesięć 

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

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócone wg warunków j.n.:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia  
 wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone wykonawcy nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 
§ 10 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

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

umowy wynikające z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej 
gwarancji – dokument gwarancyjny stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 
przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru wszystkich obiektów będących przedmiotem odbioru. 

 
§ 11 

 
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: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym urzędowej stawki podatku VAT - wówczas 
wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, 
powiększone o VAT w aktualnej wysokości,  

2) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem 
nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z 
technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie 
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potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku 
termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia  opisanych przeszkód, 

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

4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, 
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, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio 
w ust 1a i 1b art.144 ustawy. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia          
terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 8 o normy czasu przewidziane w KNR, a w 
razie braku tych norm - w KNNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzania 
aneksu do umowy.  

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

 
§ 12 

 
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 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących, wskazane 
w  pkt 4 działu III SIWZ, rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

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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§ 13 
 

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 8% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, 

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  
netto, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości  
przedmiotu odbioru netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na  
usunięcie wad, 

4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 6, w wysokości 0,05% 
łącznego 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,  

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub          
dalszym podwykonawcom, zatrudnionym na zasadach określonych w § 6, w wysokości 0,05% 
wartości netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia,  

6) 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 0,05% 
łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. W 
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 5 , przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwie,  

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

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na          
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 12 ust. 2 czynności, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł. za każdorazowe 
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 § 12 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 8%        
łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 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. 

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.  

 
§ 14 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

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

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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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) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) 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 § 13 ust. 1 pkt 1, w przypadku 3-krotnego niespełnienia przez             
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób             
wykonujących czynności wskazane w § 12 ust. 2 umowy, 

g) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części   
przedmiotu mowy po raz drugi. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia za ten przedmiot umowy.                  

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

go do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni licząc od 
daty otrzymania wezwania, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub bez uzasadnionej 
przyczyny 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 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, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów 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      
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

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

2) odkupienia materiałów lub urządzeń, określonych na podstawie ust. 3 pkt 3, po cenach 
zakupu przez Wykonawcę. 

       
§ 15 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 

następujące osoby: 
 

1) Zamawiający:  Damian Górski,   tel. 77 44 66 881, e-mail: d.gorski@krapkowice.pl  
 

mailto:d.gorski@krapkowice.pl
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2) Wykonawca:   ………………….,  tel. …………….., e-mail: ……………………….. 
 
  
2. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 nie stanowi zmiany umowy i  wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej strony o zaistniałej zmianie. 
3. 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.     

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

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla    
Wykonawcy.  

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  

      
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Dokumentacja projektowa  
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3. Dokument gwarancyjny 
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DOKUMENT  GWARANCYJNY 
 

                                                                     
Wykonawca : …………………………………………………………… 
reprezentowany przez :  

1. ……………………………………….. 
2. ………………………………………..  

 
udziela Zamawiającemu: Gminie Krapkowice, reprezentowanej przez Burmistrza –  Andrzeja Kasiurę  
…………. -  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w ramach realizacji zadania pn.: 

„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach” 
 

licząc od daty odbioru przedmiotu umowy nr BZP.272…...2020 z dnia  ……..2020 r. 
 
 
          WARUNKI   GWARANCJI / ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY / TERMINY  
 
1. Okres gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wyłącznie Generalny Wykonawca robót.   
3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni: 
     1)  prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego, czym umożliwi niezakłócone przez wady 

korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;  
     2)  utrzymanie obiektu budowlanego zgodnie z jakością robót na podstawie których obiekt został 

wybudowany, określonych w § 1 ust. 2 umowy; 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia faksem lub e-

mailem przez Zamawiającego, zawierającego opis wady, przystąpić do usunięcia na własny koszt 
zaistniałych usterek i wad oraz doprowadzić przedmiot umowy do stanu zgodnego z § 1 ust. 2 

umowy na podstawie której został wykonany. 
5. Wykonawca może powierzyć obowiązek naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej, będącej 

wyspecjalizowana jednostką. Nie ma to jednak wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
obowiązków gwarancyjnych jak i na odpowiedzialność za jakość napraw gwarancyjnych. 

6. Zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej nastąpi w wypadku udowodnienia 
przez Wykonawcę zaistnienia wady w wyniku działania siły wyższej, z zachowania się 
Zamawiającego lub osoby trzeciej, za które nie ponosi on odpowiedzialności.   

7. W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w 
odniesieniu do naprawianej części.  

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu 
gwarancyjnego, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie prze upływem terminu 
gwarancji.   

9. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy nie spełnieni obowiązków wynikających z gwarancji 
w terminie określonym w pkt. 4, Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.      

10. Zamawiający, pod groźbą utraty uprawnień gwarancyjnych zapewnia, że w okresie gwarancyjnym 
nie będzie samodzielnie dokonywał istotnych zmian w obiekcie (napraw, przeróbek, itp.)  
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