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                                                                                Wp II – 341/1/2010/B 
                 Zał. nr 5 do SIWZ 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
„Inwestujemy w Twoją przyszłość” 

 
U M O W A Nr …………………………. 

 
zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759). 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ................................... r. 
pomiędzy Gminą Byczyna  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
................. – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..................................... 
a firmą .............................................. 
z siedzibą .........................  
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach robót budowlanych:  

projektu: „Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja 
zabytkowego Ratusza”, zwane dalej przedmiotem zamówienia.  

2. W ramach przedmiotu zamówienia mieszczą się w szczególności prace: 

• adaptacja wieŜy Ratusza na punkt widokowy: 

− rozbiórka obecnych schodów drewnianych i wykonanie nowych schodów kręconych, 

− zamknięcie obecnych otworów w stropach, 

− stalowa konstrukcja wzmacniająca stropy, 

− wymiana elementów stropów drewnianych, 

− wykonanie balustrad ochronnych wokół otworów stropowych, 

− montaŜ na poziomie VI sufitu podwieszanego z warstwą ocieplającą, 

− montaŜ w stropie nad poziomem VI schodów strychowych noŜycowych, 

− zabezpieczenie przeciwogniowe belek w stropach drewnianych, 

− montaŜ na poziomach I-V i poz. minus I sufitu podwieszanego, 

− wykonanie dodatkowego otworu wejściowego do wieŜy (poziom I), 

− wykonanie dodatkowych drzwi (poziom I) wraz ze ścianką, 

− montaŜ nowych drzwi do dwóch pokoi na drodze ewakuacyjnej z wieŜy, 

− wykonanie nadproŜy stalowych w projektowanych otworach, 

− montaŜ barierek zabezpieczających w otworach okiennych na poziomie VI, 

− przeniesienie mechanizmu zegarowego i wykonanie jego obudowy ze szkła. 

• adaptacja poddasza na Izbę Tradycji: 

− poszerzenie otworu wejściowego na poddasze i zamknięcie drzwiami drewnianymi, pełnymi, 

− zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych więźby dachowej, 

− montaŜ podłóg w systemie podłóg podniesionych, 
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− wyprowadzenie ponad dach niedokończonego komina wraz z dobudowaną częścią, z dwoma nowymi 
kanałami wentylacji grawitacyjnej, 

− zapewnienie dostępu do komina istniejącego, poprzez montaŜ drabinki, 

− podniesienie ponad poziom posadzki otworów wyczystkowych komina istniejącego i zamknięcie ich 
drzwiczkami, 

− oczyszczenie fragmentów ceglanych murów, 

− gruntowna naprawa i wzmocnienie cegły, 

− uzupełnienie spoin murów ceglanych zaprawą. 

• Roboty elektryczne w zakresie wieŜy i poddasza: 

− demontaŜe istniejących instalacji, opraw, osprzętu i tablic, 

− rozbudowa rozdzielnicy głównej Z-TG, 

− montaŜ tablicy rozdzielczej wraz z liniami  zasilającymi, 

− instalacja oświetlenia podstawowego, 

− instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, 

− instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 

− wykonanie instalacji sygnalizacji poŜaru. 

• termomodernizacja Ratusza: 

− wymiana okien drewnianych na okna drewniane z pakietem szybowym, 

− wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane z pakietem szybowym, 

− ocieplenie połaci dachowej, 

− ocieplenie ścian – za wyjątkiem parteru i 1 piętra, stropów, 

− wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich, 

− niezbędne przekucia przez ściany, 

− modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji c.o., 

− roboty wykończeniowe. 

• Wewnętrzne instalacje elektryczne, modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych Ratusza, nie 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tylko ze środków własnych Gminy).  

− Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych po wykonaniu robót budowlanych w zakresie 
ścian konstrukcyjnych i działowych, 

− Wykonanie nowych instalacji oświetleniowych, zasilania gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych 
ogólnych i oświetlenia awaryjnego, 

− Wykonanie instalacji – sieci komputerowej, 

− Wykonanie wewnętrznych linii zasilających z istniejącej tablicy TE-II piętro, 

− Instalacje odgromowe. 
3. Opis przedmiot zamówienia określa w szczególności: 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  

− dokumentacja projektowa 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, 

− przedmiary robót. 
4. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robot wynikających z SIWZ, dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych określonych w ust. 2.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się – do 25 października 2010 r. 
2. Za datę zakończenia robót uwaŜa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę  

o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, 
Ŝe roboty zostały wykonane. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą 
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: 
netto:………………………………………………..zł, 
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(słownie:…………………................….………………….............................................................), 
brutto (z VAT ) ..................................................................................................... zł., 
(słownie: ...................................................................................................................................). 
i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji ( z zastrzeŜeniem 
§15 ust. 3 pkt e) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umownie moŜe być podstawą do 
Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeŜeniem § 15 
ust. 3 pkt e).  

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 
2) zapłata wynagrodzenia za wykonane robót.  

2. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontaŜu. 
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Organizacja robot naleŜy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego wynagrodzenia): 
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi 
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno– budowlanymi, obowiązującymi 
normami oraz sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, zastosowanie się do wszystkich zapisów SIWZ, 
2) dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które są konieczne do prawidłowej 
wyceny wartości robót, 
3) sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ naleŜy sporządzić zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami 
Prawa budowlanego,  
4) przejęcie placu budowy, urządzenia terenu i zaplecza budowy, po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, naleŜy niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego, 
5) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, utrzymania w naleŜytej sprawności oznakowania  
i zabezpieczenia terenu budowy, 
6) ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 
korzystających z tych terenów, 
7) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczania do stosowania w budownictwie 
i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonywanego przedmiotu zamówienia. Wszelkie odstępstwa od 
pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemna 
aprobatę Zamawiającego. Wszelkie materiały muszą być w I gatunku, 
8) umoŜliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu, przejścia i dojazdu do firm, obiektów i posesji w obrębie 
inwestycji oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  
9)  Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów, 
10) wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem uŜytkowników tych sieci. 
11) zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego 
na terenie budowy,  
12) zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Zamawiającego, 
13) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  
z wykonywaniem i wykonaniem robót, 
14) współpracy ze słuŜbami Zamawiającego, 
15) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
16) koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poŜ., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 
17) usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie terenu po 
zakończeniu robót, 
18) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na rozliczenie i ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy,  
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19) protokolarne przekazanie terenu inwestycji po zakończeniu prac ich właścicielom w stanie uporządkowanym 
oraz demontaŜ ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niŜ w dniu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia dróg oraz sieci, przez ruch 
drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy. 

3. W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów  
i innych robót. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem  

i wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa  

w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoŜ. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
Zastosowane materiały 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz 
powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 
 

§ 7 
Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robot budowlanych stanowiący ……% wartości 
przedmiotu zamówienia. 

2. Zakres robot ……stanowiący ….% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy 
Podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do tego typu robot specjalistycznych, co do których wykonania 
Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 

3. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 2, 
wraz z dokumentacją określającą zakres robot do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 4 dni od zawarcia 
niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć 
cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robot. 

4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŜeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania 
Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 3 oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy 
zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wraz z cenami 
stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 

Podwykonawców. 
7. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie zapłaconych  

w terminie naleŜności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty naleŜnego Podwykonawcy wynagrodzenia, 
przed uregulowaniem faktury końcowej. 

8. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na 
siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawców. 

9. Zakazuje się zawierania przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą. 
 

§ 8 
Nadzór 

 

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………….. 
2) ze strony Wykonawcy kierownik budowy w osobie: ………………….. 
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§ 9 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
 

1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 
ust.1 umowy tj. ………………………….. zł 

        słownie: …………………………………………………………….. złotych. 
2. W/w kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie …………………………………………………………. . 
3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze 

przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz  
z odsetkami przeznaczyć na pokrycie naleŜności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku 
nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rękojmi  
i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym 
zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyŜszy cel Zamawiający powiadamia 
Wykonawcę pisemnie. 

§ 10 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru w terminie określonym w § 2 

umowy. 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go  

o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moŜe odmówić odbioru, do czasu 

usunięcia wad. 
5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad. 
6. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu 

zamówienia. 
7. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 
8. Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia. 
9. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru 

ostatecznego robót. 
10. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu(jeśli dotyczy): 

1) atesty i certyfikaty jakości materiałów budowlanych uŜytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
2) oświadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot; 
3) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6, ust. 2 umowy. 

 

§ 11 
Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia 

 
1. Ustala się realizację płatności jedną fakturą końcową, jako rozliczenie całości robót.  
2. Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie moŜliwe: 

1/ po podpisaniu protokołu ostatecznego (bez wad) i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w § 10 ust.10 umowy, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4 § 11 umowy. 
2/ po przedłoŜeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami. 

3. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad 
protokołem ostatecznego odbioru robot, Zamawiający przekaŜe naleŜności bezpośrednio na rachunek (-ki) 
Podwykonawcy(-ów). 

4. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu 
zamówienia. 

5. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, z zastrzeŜeniem ust. 1. 
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6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania 
środków na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 12 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w  wysokości 0,5 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad; 
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego,  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie zamówienia, 
nienaleŜyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 
1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu 
placu budowy; 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy i z innych przyczyn niŜ 
określonych w § 13 i 16, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna 
przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT. 
 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 
 

§ 14 
Gwarancja 

 

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot niniejszej umowy (roboty 

budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały itp) gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze, 
zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki przedmiotu 
zamówienia, materiałów i wyposaŜenia, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

4. W szczególności, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, 
aby były one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak 
równieŜ, Ŝeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie 
zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie 12 dni od otrzymania pisemnego wezwania od 
Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek w ciągu 5 dni, 
lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji  
i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia zatrzymanego z tytułu gwarancji dobrego wykonania Umowy, o którym mowa  
w § 9. 

5. JeŜeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia. Zamawiający moŜe dochodzić 
niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. NiezaleŜnie od powyŜszego, Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia i wszelkie materiały wynosi 1 rok od daty podpisania 
Protokołu odbioru końcowego. W szczególności odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
dotyczy wad przedmiotu zamówienia istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 



 7 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru. W przypadku Ŝądania przez 
Zamawiającego usunięcia wad przez Wykonawcę, będą miały zastosowanie zasady określone w ust. 4.  

7. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru ostatecznego w uŜytkowanie jest datą 
rozpoczęcia okresu gwarancji. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych  
w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego. 

9. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady 
Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym 
zawiadomieniu. 

10. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie od nowa. 
11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji firmy Wykonawcy. 

10. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 11 moŜe spowodować przepadek na rzecz Zmawiającego 
wniesionego zabezpieczenia. 

§ 15 
Zmiana umowy 

 
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej, w postaci 

aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy 

dotyczyć mogą w szczególności: 
a) terminu przekazania placu budowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,  przy czym zmiana 
spowodowana moŜe być okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezaleŜnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe przed podjęciem 
realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, wystąpienie siły 
wyŜszej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja 
rozwiązań ze względu na postęp technologiczny itp.; zmiana terminu przekazania placu budowy nie wpłynie 
na koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 
b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym 
zmiana spowodowana moŜe być okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezaleŜnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia 
terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę 
terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, 
archeologiczne, geologiczne, geodezyjnych, hydrologiczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, kolizje z sieciami 
infrastruktury, utrudniające lub uniemoŜliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie siły 
wyŜszej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zmiana 
harmonogramu prac, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp 
technologiczny, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez konserwatora zabytków, itp.; zmiana 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 
c) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się takŜe 
moŜliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie 
zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania 
przedmiotu umowy moŜe mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w pkt e) niniejszego paragrafu. 
d) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
e) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moŜe być spowodowana 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:  

− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, 
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− w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. c) niniejszego 
paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: 

� w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy, 

� w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 
niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych 
robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.    

f) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
g) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
h) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
i) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8, 
j) zmiany oczywistych omyłek pisarskich. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie 
danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, 
Wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony 
uznają za doręczoną. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach: 
1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
2) w chwili wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robot w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez uzasadnionych 
przyczyn; 
4) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią; 
5) jeśli Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni; 
6) jeśli wykonawca nie wywiąŜe się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej 
kolejności między sobą polubownie. 
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym 
będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy - 
Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4. Integralną część umowy stanowi: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Oferta wykonawcy. 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A: 
 
 
.....................................                                                                     ........................................ 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
…………………………………….. 


