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UMOWA BGR       /2020 

 

Zawarta w dniu …… … 2020 r. pomiędzy 

 

Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, NIP: 991-047-12-96, REGON: 

531413082, reprezentowaną przez Leonarda Pietruszkę - Wójta Gminy Komprachcice, zwaną 

dalej: Zamawiającym,  

a 

…………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………….., 

NIP …………………….….., REGON …………………...…….., zwanym dalej: 

Wykonawcą. 

 

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej: Umową) jest wykonanie zadania pn.: 

„Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice”. 

2. Zakres prac, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje 

 w szczególności:  

1) frezowanie nawierzchni bitumicznych i wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego; 

2) rozbiórkę nawierzchni; 

3) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie 

cienkiego dywanika; 

4) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego; 

5) wykonanie koryta; 

6) wykonanie podbudowy drogowej z tłucznia i podsypki piaskowej; 

7) wykonanie stabilizacji cementem; 

8) wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym; 

9) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grysowego; 

10) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego; 

11) wykonanie geosiatki; 

12) rozbiórkę, ustawienie i przełożenie krawężników betonowych; 

13) rozbiórkę podbudowy betonowej; 

14) rozbiórkę podbudowy tłuczniowej; 

15) regulację wysokościową studzienek ściekowych i studni rewizyjnych; 

16) wykonanie kanalizacji deszczowej; 

17) czyszczenie studni i odwodnienia; 

18) konserwację poboczy, 

19) konserwację skarp; 

20) czyszczenie i umocnienie rowów; 

21) rozbiórkę i ustawienie obrzeży betonowych; 

22) wykonanie nawierzchni z kostki  betonowej i ażurowej; 

23) wznowienie kamieni granicznych; 

24) wykonanie badania gruntów.  
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3. Zakres przedmiotu Umowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

która stanowi integralną część Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z zakresem 

prac, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także dokonał  wizji 

lokalnej w miejscu, w którym objęte Umowa prace mają być wykonane i nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń.   

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany:  

rozpoczęcie robót: od dnia podpisania Umowy  

zakończenie robót: 30.11.2020  chyba, że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków 

finansowych określonych w § 3 Umowy. 

 

2. Termin realizacji poszczególnych zleceń cząstkowych realizowanych w ramach Umowy 

oraz ich zakres, będzie podawany każdorazowo w zleceniu cząstkowym (szczegółowy zakres 

prac zostanie ustalony w terenie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Robót). 

Niestawienie się kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie i 

miejscu spotkania bez usprawiedliwienia spowoduje jednostronne wyznaczenie zakresu robót 

do wykonania przez Wykonawcę oraz terminu ich realizacji przez Inspektora Nadzoru i 

przekazanie Wykonawcy w/w informacji drogą elektroniczną lub faxem.  Strony zgodnie 

postanawiają, że ubytki w nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego muszą 

zostać zlikwidowane przez Wykonawcę w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia 

(faxem lub emailem). Typ uszkodzeń określa Zamawiający. 

 

3. Termin wykonania poszczególnego zlecenia cząstkowego może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zlecenia i 

im zapobiec mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku konieczności przesunięcia 

terminu realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych, termin ten może być 

wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy w robotach. 

 

4. Zmiana terminu realizacji zlecenia cząstkowego przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sytuacji 

usuwania ubytków w nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, które 

zgodnie z zapisem z ust. 2 muszą zostać zlikwidowane w terminie 48 godzin od momentu 

zgłoszenia. 

 

5. Za datę zakończenia robót w ramach poszczególnego zlecenia cząstkowego uważa się datę, 

w której kierownik robót Wykonawcy zgłasza pisemnie zakończenie realizacji 

poszczególnego zlecenia cząstkowego, wyłącznie w przypadku, gdy  Inspektor Nadzoru ze 

strony Zamawiającego potwierdzi, że dane zlecenie cząstkowe zostało wykonane zgodnie z 

Umową i bez wad, po komisyjnym odbiorze robót. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki dokonania rozliczeń 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na warunkach 

opisanych w poniższych ustępach wynagrodzenie umowne. Wartość wykonanych robót 

wyliczona zostanie na podstawie przyjętych do przetargu cen jednostkowych wskazanych w 

załączniku nr 1 do Umowy. Roboty nie objęte wyceną jednostkową rozliczane będą na 
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podstawie kosztorysu powykonawczego, wg katalogów KNR i wskaźników cenotwórczych 

ujętych w ofercie Wykonawcy. 

Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty:  

………………………………………. zł netto,  

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

………………………………………. podatek 23 % VAT ,  

………………………………………. zł brutto ,  

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

 

2. Podane ceny jednostkowe są stałe i nie mogą być zmieniane przez okres obowiązywania 

Umowy za wyjątkiem określonym w § 3 ust. 6 Umowy. 

 

3. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu nie wykonania zamówienia w ilościach 

podanych w kosztorysie ofertowym, co oznacza że Zamawiający może nie zrealizować 

pełnego zakresu zamówienia wynikającego z kosztorysu ofertowego.    

 

4. Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny 

robót i w związku z tym wyklucza się roszczenia Wykonawcy związane z błędnym 

skalkulowaniem ceny jednostkowej lub pominięciem elementów niezbędnych 

do prawidłowego wykonania Umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

 
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców 
Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.  
lub 
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 
podwykonawców. 
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:  
…………………………………………………………………………………………………  
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach 

określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz na zasadach ustalonych w Dziale IV Prawa 

zamówień publicznych.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy/ów. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy 
winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę 
należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane 
w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy 
zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy . Przed zawarciem umów z podwykonawcami 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu niezbędnych informacji 
dotyczących tych podwykonawców. 
6. 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, 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej/usługi/dostawy.  
7. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
2)     gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane/usługi/dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Łącznie z egzemplarzem umowy zawartej z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia Zamawiającemu egzemplarza zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą umowy cesji wierzytelności przyszłych, jakie przysługiwać będą 
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy na zabezpieczenie roszczeń  
podwykonawcy o wynagrodzenia za prace, które będą przez niego wykonywane.  
9. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Nadto w przypadku umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
10. Postanowienia zawarte w ust. 5-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                          
o podwykonawstwo. 
11. Ustala się, że: 
1) uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia 
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez 
Wykonawcę wszystkich należności wynikających z zawartych umów Wykonawcy 
z podwykonawcami;  
2) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt 1), w terminie ustalonym 
na uregulowanie należności określonym w § 3 ust. 3, Zamawiający wstrzyma zapłatę części 
należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność uregulowana 
zostanie zgodnie  z § 3; 
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2) Zamawiający dokona płatności wymagalnego 
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w terminie 30 dni od upływu terminu                
o którym mowa w § 3 ust. 3. 
W takim wypadku zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej części wynagrodzenia,  

co Wykonawca w pełni akceptuje.  
12. Poza przypadkiem określonym w ust. 8 Wykonawca nie może dokonać cesji 
wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 3), dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi/dostawy.  
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/ dostawy.  Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

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

Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/ dostawy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia  
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 
18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy 
od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady.  
19. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
20. Ustala się wysokość kar umownych z tytułu: 
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w umowie o podwykonawstwo, której brak zapłaty lub nieterminowa zapłata dotyczy,  
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo, której brak 

zmiany terminu zapłaty dotyczy. 

 

§ 5 

Warunki realizacji robót  

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z treścią  

Umowy, z należytą starannością, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i warunkach 

technicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych lub 

z materiałów pozyskanych z ewentualnej rozbiórki. 

3. Wyroby, które Wykonawca wykorzysta do wykonywania przedmiotu Umowy muszą 

spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) , odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, 

aprobaty i deklaracje zgodności. 
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4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót prowadzone 

będą na koszt Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych 

materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej także: SIWZ), to koszty tych badań poniesie 

Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SIWZ to koszty badań ponosi 

Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, gdy wynik badań wykaże, że materiały bądź roboty nie 

są zgodne ze SIZW, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu 

robót przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt. 

7. Sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem ilości i 

rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez spisanie 

stosownych protokołów odzysku materiałów. 

8.Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wbudować materiały Zamawiającego 

(materiały z odzysku), których rodzaj i ilość określona będzie w trakcie realizacji przez 

Inspektora Nadzoru Robót. 

 

 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązuje się:  

1) Przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy; 

2) Zapewnić nadzór inwestorski i autorski;  

3) Dokonać odbioru przez Inspektora Nadzoru Robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Kierownika budowy; 

5) Dokonać odbioru wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z Umową, po pisemnym 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót; 

6) Zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, w 

określonym w niej terminie. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) Wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie Umowy, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej; 

2) Urządzić na własny koszt plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczyć istniejącą zieleń; 

3) Wykonać i utrzymać w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy; 

4) Zapewnić identyfikację swoich urządzeń i pracowników znakiem firmowym; 

5) Koordynować roboty, ochronę mienia, zabezpieczenie p. poż., nadzór BHP, utrzymywać 

ogólny porządek w miejscu prowadzonych robót; 

6) Zorganizować ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie; 

7) Prowadzić prace przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym; 

8) Dokonywać natychmiastowej naprawy na swój koszt ewentualnych uszkodzeń elementów 

inżynierii ruchu (w tym także oznakowania zastępczego); 

9) Zapewnić  zdjęcie, przechowanie, zabezpieczenie i odpowiednie składowanie majątku 

Zamawiającego, tj. istniejącego oznakowania pionowego, elementów zabezpieczenia ruchu 

oraz innego wyposażenia pasa drogowego, co należy każdorazowo udokumentować w postaci 

spisania stosownej notatki; 
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10) Oczyszczać i przewozić posegregowany pełnowartościowy materiał kamienny i betonowy 

(płytki betonowe, kostka kamienna, krawężniki i obrzeża betonowe) z rozbiórki, nadający się 

do ponownego wbudowania i inny majątek Zamawiającego w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego; 

11) Przewieźć  odpady (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do ponownego 

wbudowania) oraz materiałów pofrezowych (za wyjątkiem zagospodarowanych przez 

Inspektora Nadzoru Robót) na wysypisko, opłatę za transport odpadów oraz opłatę za 

wysypisko ponosi Wykonawca; 

12) Unieszkodliwiać odpady pochodzące z robót wykonanych w ramach Umowy, których 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem; w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze 

zm.),; 

13) Skompletować oraz przedstawić dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy; 

14) Zorganizować i prowadzić zlecone  roboty z należytą starannością, z zachowaniem 

procesu technologicznego; 

15) Zapewnić kontrolę jakości materiałów i robót oraz przekazać Zamawiającemu deklarację 

zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem; natomiast badania materiałów 

(atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca powinien przekazać przy robotach zanikających oraz przy 

odbiorze całości robót; 

16) Prowadzić na bieżąco dokumentów rozliczeniowych; 

17) Wykonywać, przy rozliczaniu zleceń cząstkowych, szkice powykonawcze wraz z 

domiarem do punktu stałego, z lokalizacji wskazanych przez Inspektora Nadzoru; 

18) Prowadzić roboty zgodnie  z  wymogami  BHP  oraz  p. poż., a także przepisami 

dotyczącymi  ochrony środowiska naturalnego; 

11) Używać do wykonywania prac wyłącznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,  

urządzeń i sprzętu. Odpowiedzialność za ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami BHP 

spoczywa na Wykonawcy; 

12) Zapewnić, że  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  Wykonawcę  do  realizacji  

przedmiotu Umowy  posiadają  odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP; 

14) Ponosić odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające 

w  związku  przyczynowym  z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę;  

15) Naprawić urządzenia infrastruktury  technicznej  uszkodzone w  trakcie prowadzenia  

prac  jak  również  odtworzyć uszkodzone  lub  zniszczone elementy wyposażenia lub części 

obiektów, terenów   objętych   robotami budowlanymi jak również terenów  przyległych, z 

których korzystał Wykonawca  w trakcie realizacji Umowy,  z tym że koszt ich napraw 

ponosi wyłącznie Wykonawca; 

17) Usuwać wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski  w trakcie  trwania 

robót  w  uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;  

18) Zapewnić likwidację placu budowy, demontaż obiektów tymczasowych i uporządkować 

teren po zakończeniu robót budowlanych; 

19) Koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 

2. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego Wykonawca będzie prowadził zgodnie 

z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

3. Wykonywanie dużych zakresów prac (frezowanie i nakładki, większe powierzchnie i ilości 

ubytków na jednej ulicy) należy planować w wolne soboty i niedziele. Ułożenie nowej 

nawierzchni jezdni winno nastąpić nie później niż 48 godzin po jej sfrezowaniu.  
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4. Wszelkie roboty remontowe będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami technologicznymi. W przypadku robót ingerujących 

w urządzenia obce, będą one wykonane przy udziale właścicieli tych urządzeń. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe w związku 

z nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz wykonywaniem i wykonaniem robót 

objętych przedmiotem Umowy, powstałe na przejętym terenie po jego przejęciu. 

7. Wykonawca, który w ramach Umowy będzie transportować odpady, powstałe w wyniku 

prowadzonych robót, zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

8. Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, atesty, deklaracje, gwarancje oraz inne dokumenty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa.  

9.  Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Umowy, zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1320) co najmniej jednego pracownika niższego szczebla 

technicznego, odpowiedzialnego za organizację procesu budowlanego oraz realizację i nadzór 

na wykonywanymi robotami budowlanymi oraz co najmniej pięciu pracowników fizycznych 

– bezpośrednio wykonujących roboty będące przedmiotem Umowy. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenie o takim zatrudnieniu w terminie 5 dni od daty zawarcia 

Umowy. W przypadku konieczności zmiany pracownika/pracowników w czasie realizacji 

Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację o zmianie pracownika w ciągu 5 

dni od zaistniałej zmiany, w formie oświadczenia. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, o których mowa w ust. 2, 

dokumentującą wypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, na każde wezwanie Zamawiającego oraz do każdej faktury 

Wykonawca, w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży oświadczenie   Wykonawcy   i/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 i/lub Podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

11.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9 

i 10 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przedstawienie w 

terminie oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 8 

Nadzór i kontrola robót 

1. Zamawiający wyznacza Pana ………….. jako Inspektora Nadzoru Inwestycji, 

tel. kontaktowy ……………………. oraz przedstawiciela Zamawiającego ………do 
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kontaktów 

z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.   

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót  w osobie ........................................................ 

który zrzeszony jest w ……………………………… Izbie Inżynierów Budownictwa 

i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 9 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia 

robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami Umowy.   

2. Wykonawca przedłoży jako załącznik do Umowy polisę ubezpieczeniową dotyczącą 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną 

działalnością związaną z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł 

bez franszyzy.  

3. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z 

wszelkich roszczeń, przystąpienia do sporu i przedstawienia wszelkich dowodów 

przemawiających na korzyść Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady fizyczne lub prawne 

(rękojmia). Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

na roboty będące przedmiotem Umowy oraz na materiały i  urządzenia  dostarczone 

i  wbudowane  przez Wykonawcę, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad 

bezpłatnie na miejscu posadowienia urządzeń i wykonania robót,  w okresie trwania rękojmi i 

gwarancji niezwłocznie od otrzymania zgłoszenia wady. Usunięcie wad obejmuje również 

demontaż i ponowny montaż niezależnie czy roszczenia są realizowane w ramach gwarancji 

czy rękojmi. Wykonawca nie może odmówić demontażu i ponownego montażu, nawet w 

przypadku, gdy koszt tych czynności przewyższa cenę dostarczonej lub zamontowanej 

rzeczy. 

2. Okres rękojmi i gwarancji wynosi ……………………….. m-cy. Okresy te liczone są od 

dnia bezusterkowego wykonania poszczególnego zlecenia cząstkowego. 

3. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 

pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszelkie koszty wykonania objazdów 

i komunikacji zastępczej w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa 

drogowego dla realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę  wad i usterek w terminie 5 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca będzie pozostawał w opóźnieniu i 

podlegał z tego tytułu karom umownym za nieterminowe usunięcie wad i usterek, zgodnie  z  

postanowieniami  §  13 Umowy.  Zamawiający ma  prawo  również w  tym  przypadku  bez  

powiadomienia Wykonawcy zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi 

kosztami w całości obciążyć  Wykonawcę, potrącając należność z kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o której mowa w  § 15  Umowy.  Gdy koszty 
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usunięcia usterek przewyższają tą  wartość, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od 

daty przekazania mu dokumentu rozliczeniowego.  

7. Okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 

zakończenia naprawy gwarancyjnej. 

 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy  

 

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się przez okres 7 dni, licząc od dnia podpisania Umowy,  

z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa roboty na okres dłuższy niż 7 

dni, liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

3) Wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

2. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy (tj. od reszty niespełnionego 

świadczenia) albo od Umowy w całości.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wymienionych w ust. 1 powyżej. W razie odstąpienia od Umowy, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół inwentaryzacji robót w terminie 3 

dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy. Nieobecność 

Wykonawcy w trakcie inwentaryzacji, z przyczyn leżących po jego stronie, upoważnia 

Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie mieć moc wiążącą. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy zostanie zapłacone 

wynagrodzenie za roboty prawidłowo, tj. zgodnie z Umową zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji robót w toku.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy.  

§ 12 

Zasady odbioru robót 

 

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót: 

 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego 

robót realizowanych w ramach poszczególnych zleceń cząstkowych ( § 2 ust. 5 Umowy). 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi Nadzoru, i na tę okoliczność będzie sporządzany protokół odbioru robót 

zanikających. 



 11 

3. Odbiór końcowy poszczególnych zleceń cząstkowych polegać będzie na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym i użytkowym i stanowić 

będzie podstawę dopuszczenia drogi do eksploatacji. 

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót wykonywanych w ramach 

poszczególnych zleceń cząstkowych w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

ich wykonania. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót cząstkowych 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Robót  wszystkie dokumenty niezbędne do 

dokonania oceny prawidłowego wykonania robót: świadectwa kontroli jakości, wyniki 

wykonanych badań, pomiarów, certyfikaty na wbudowane materiały, dokumentacje 

powykonawczą oraz zestawienie ilości wykonanych robót i rozliczenie za ich wykonanie oraz 

protokoły odbioru urządzeń obcych podpisane przez ich właścicieli.  

5. W wypadku stwierdzenia podczas odbiorów wad, Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

c) odstąpić od czynności odbioru i zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

6. Wszystkie czynności dokonywane podczas odbiorów, jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli stron.  

 

7. O fakcie usunięcia wad, usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, 

jako wadliwy. 

8. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 

wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy - do czasu ich usunięcia. Po 

odbiorze robót i dopuszczeniu drogi do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem 

wad, usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu Umowy po odbiorze w okresie 

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad, usterek wyznacza także termin do ich usunięcia. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na przystąpienie do usunięcia wad, usterek. 

10. Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót. 

11. Zaniechanie przez Wykonawcę wykonania obowiązku określonego w ust. 10 skutkuje 

przedłużeniem okresu gwarancji o czas, jaki upłynie do dnia wywiązania się przez 

Wykonawcę z tego obowiązku. 

12. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad, usterek, Zamawiający 

wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek. 

 

§ 13 

Kary umowne 

 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 

całkowitej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 3 ust.1 

Umowy, 

2) za każdą stwierdzoną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją organizacji ruchu 

zastępczego w wysokości 300 zł za każdy znak, 
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3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnego zlecenia cząstkowego, w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za dane zlecenie cząstkowe, za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia upływu terminu w jakim roboty cząstkowe miały być wykonane, 

4) za zwłokę w wykonaniu poszczególnego zlecenia cząstkowego określonego przez 

Zamawiającego jako zagrażające bezpieczeństwu ruchu, w wysokości 4 % wynagrodzenia 

umownego brutto  liczonego od wartości danego zlecenia cząstkowego, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia upływu terminu w jakim roboty cząstkowe miały być wykonane, 

5) za nieterminowe usunięcie wad, usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego 

brutto, za dane zlecenie cząstkowe za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usuniecie, 

6) za nieusunięcie wad, usterek w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego 

wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 6 % wynagrodzenia umownego brutto za 

dane zlecenie cząstkowe, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu dodatkowego 

terminu, 

3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jest 

dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia 

Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

§ 14 

Rozliczanie robót 

 

1. Roboty rozliczone będą jedną fakturą końcową  po wykonaniu wszystkich zleceń 

cząstkowych. Rozliczenie nastąpi fakturą wystawioną na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, według przyjętych w przetargu cen wskazanych w załączniku nr 1 o 

Umowy i po potwierdzeniu wykonania bezusterkowymi protokołami odbioru robót, przez 

Inspektora Nadzoru Robót. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć zadanie w terminie jednego miesiąca od daty 

przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 

3. Zamawiający dokona zapłaty bezspornej części wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT  z zastrzeżeniem § 13. Za datę zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ………………. zł (słownie 

złotych: ………………………………………………………………………..) w formie 

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

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących 

terminach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni 
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od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym potrąceniu kar 

umownych przewidzianych Umową, 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z 

tytułu gwarancji i rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w 

terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu gwarancji i rękojmi i po ewentualnym 

potrąceniu kar umownych przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy, na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony 

Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru 

końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji 

przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego 

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści 

zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi, 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje 

się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone 

wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  

w terminie przewidzianym w Umowie, lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

§ 16 

Zmiany w umowie 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy, zgodnie z zapisami rozdziału XVII SIWZ:  

1) co do sposobu wykonania i zakresu robót, gdy wprowadzenie robót zamiennych jest 

konieczne w celu usprawnienia lub prawidłowego  wykonania robót; 

2) w pozostałym zakresie, gdy zmiany Umowy będą konieczne na skutek wystąpienia 

w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, 

nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie 

Umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności; 

3) dokonaną na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonane tylko w przypadkach i na warunkach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Warunkiem zmiany Umowy będzie udokumentowany wniosek strony Umowy 

uzasadniający konieczność dokonania zmiany dla prawidłowej realizacji Umowy. 
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§ 17 

Siła wyższa 

 

1. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, czynniki (w szczególności takie jak stan klęski 

żywiołowej, aura pogodowa), na które strony nie mają wpływu, a które utrudniają bądź 

uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny  

sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu 

maksymalnej staranności. 

2. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje. 

3. Wystąpienie siły wyższej w przypadku uznania jej przez obydwie strony, może 

spowodować przerwanie robót i odstąpienie od Umowy za porozumieniem stron. 

 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną część Umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2, 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik 3, 

4) gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek- załącznik nr 4, 

5) polisa OC Wykonawcy - załącznik nr 5, 

6) wzór oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - załącznik nr 6.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY      WYKONAWCA 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

1. oferta wykonawcy 

2.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

4. gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek  

5. wzór oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia 
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Załącznik nr 5 do Umowy   

  

Oświadczenie Podwykonawcy 

o otrzymaniu wynagrodzenia 
 

Dane Podwykonawcy:  

  

Nazwa ........................................................................................................................  

Siedziba ......................................................................................................................  

REGON........................................................NIP......................................................... 

numer rejestrowy ..........................................................................................................  

numer rachunku bankowego ………………………………………………………… 

  

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu    

......................................................................................................................... jako 

Podwykonawca   

podmiotu: 

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

  

przy realizacji zadania pn. „Utrzymanie i remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na 

terenie Gminy Komprachcice” realizowanego w oparciu o umowę zawartą przez 

Zamawiającego tj. Gminę Komprachcice (…) z Wykonawcą ………………………………. 

w wyniku przetargu nieograniczonego Nr sprawy BGR…………..…2020.AC, potwierdzam 

niniejszym, że Podwykonawca otrzymał :  

1) kopię protokołu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy;  

2) w całości należne wymagalne wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia................................ 

zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, tj. kwotę /brutto/:  

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

……………………………………………………………………………………………... 
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................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.       
/miejscowość, data/       

 

 

............................................................................ 
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Podwykonawcy 

/pieczęć/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


