
SP.041.8.2021       

         Załącznik nr ..do SIWZ 

            /WZÓR UMOWY/ 

zawarta dnia ……………………… roku w Wierzbicy pomiędzy: 

 

Gminą Wierzbica z siedzibą w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26–680 Wierzbica, 

posiadającą NIP: 948-238-24-81, Regon 670224054, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wierzbica – ……………… 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Gminy…………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony  a 

…………………………………………………..………………….…….. 

reprezentowanym przez: ………………………………….………………. 

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą” zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane                         
z wykonaniem : „Utwardzeniem drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska” 

                       Dz. nr 2365 na odcinku 700 m.  
 
 

           § 2 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2021 

 

§ 3 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 

 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Odebranie wykonanych robót. 

4. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

 § 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt. 

3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wprowadzenie Kierownika budowy ze strony 

Wykonawcy. 



4. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy pod rygorem 

utraty prawa powoływania się na nie w terminie późniejszym (np. w przypadku konieczności 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia). Informowanie winno następować w formie notatki 

lub wpisu do dziennika budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Informacja winna 

zawierać co najmniej wskazanie problemów lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy oraz ich skutki. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

na budowie w związku z prowadzonymi robotami. 

6. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac stanowi koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wg stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku 

zabezpieczenia przerwanych robót Zamawiający może zlecić powyższe prace osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

8. Koszt zużycia mediów leży po stronie wykonawcy. Sposób rozliczenia zostanie ustalony z 

Inwestorem. 

 

§ 6 

1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: ………………………………... Osoby ww. 

nie są upoważnione do zmiany postanowień umowy, w tym w szczególności do podejmowania 

decyzji o zwiększeniu kosztów zadania. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………….., kierownikami robót są: 

……………………….. Przedstawiciel Wykonawcy jest upoważniony do wszelkich zmian umowy, 

natomiast kierownik robót nie jest upoważniony do zmian postanowień umowy, jedynie do 

nadzorowania i wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i posiadanymi 

uprawnieniami. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych dostarczonych 

przez siebie na teren budowy na własny koszt i ryzyko. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ST. 

3. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

i załączyć wymagane dokumenty do dokumentacji odbiorowej. 

4. Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia odpowiednich prób i sprawdzeń technicznych 

przed każdym odbiorem. 

 

§ 8  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                       

w wysokości netto:……………………VAT: (%)……….………zł (brutto:………………….),  

Słownie brutto:………………………………………….według oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 

przedmiarach robót opracowanych przez Wykonawcę i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Wszelkie zmiany ilości i zakresu wymagają szczegółowego uzasadnienia i uzgodnienia z 

Zamawiającym. 



3. W przypadku: 

a. zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona obniżenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b. zwiększenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Wykonawca zobowiązany jest 

pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, następnie Zamawiający 

może zlecić wykonanie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego odrębnym zleceniem i 

dokonać rozliczenia kosztorysem powykonawczym. 

4. Podstawą zapłaty należności wynikających z umowy będzie protokół odbioru zrealizowanych 

robót podpisany przez Inspektora Nadzoru. 

5. Należność wynikającą z faktury zrealizowana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury wraz z protokołem odbioru zrealizowanych robót. 

6. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po odbiorze 

końcowym. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół 

usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad (za wadę rozumiane będzie również brak 

wymaganych dokumentów). 

8. Po wykonaniu w całości przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza pisemnie wykonanie, a 

inspektor nadzoru potwierdza gotowość do odbioru. Odbiór winien nastąpić w ciągu 14 dni 

roboczych dla całości przedmiotu zamówienia od dnia otrzymania powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Strony umowy ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod 

adresem Zamawiającego lub faksem lub ustnie. 

3. Właściwy branżowo inspektor nadzoru – po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających 

odbiorowi – wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. 

4. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 

postanowień umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych 

robót. 

5. W czynnościach odbiorowych będą uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, kierownicy 

budowy i inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne. 

7. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest 

uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co 

do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego oraz rękojmi i polega na 

sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz rękojmi. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Terminy gwarancyjne 

wynoszą odpowiednio : 

 

a) na roboty budowlane – 2 lata, 

Uwaga ! Gwarancja obejmuje dosypanie i zagęszczenie kruszywa w przypadku wystąpienie  

               nierówności (dołów) w czasie użytkowania. 



2. Bieg wszystkich terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru końcowego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady ujawnione w okresie 

gwarancji. 

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym 

niż 14 dni, Zamawiający może zachowując roszczenia odszkodowawcze usunąć wady na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy niezależnie od swojej winy, a zatem na zasadzie ryzyka. Wykonawca ponosić 

będzie odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego 

zlecenie, w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu tej umowy, 

chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami 

zawodowo trudniącymi się wykonywaniem usług, do wykonania których Wykonawca 

zobowiązany jest na podstawie tej umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne: 

 

a) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy każdym z odbiorów – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

d) w przypadku wykonania umowy z udziałem podwykonawców bez poinformowania 

Zamawiającego o tym w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, 

e) w przypadku nieterminowej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 2% kwoty 

należnej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

f) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, 

g) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 1 tygodnia od chwili otrzymania 

wezwania, 

b) występuje opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zakresów robót wynoszące ponad 20% w 

stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

c) występuje przekroczenie terminu realizacji umowy o ponad 30 dni, 



d) Wykonawca nie usunął wad w terminie wskazanym w wezwaniu. 

e) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) Wykonawca jest niewypłacalny lub wszczęto jego likwidację. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 umowy Wykonawcy nie 

przysługuje odszkodowanie. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej podając przyczyny odstąpienia. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Odstąpienie winno nastąpić w 

formie pisemnej ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej odstąpienia. 

 

§ 14 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców (w tym przypadku nie 

mają zastosowania ust. 3-9) / Wykonawca powierzy następujący zakres prac do wykonania 

podwykonawcom ………………. (w zależności od treści oferty). 

2. Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia powierzyć podwykonawcom do wykonania 

prace / Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia powierzyć podwykonawcom inne prace 

niż wymienione w ust. 1 (w zależności od treści oferty), z zastrzeżeniem ust. 3 – 8. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu: 

a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b) projektu jej zmiany,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi i ich zmian. 

4. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 3 dni od daty 

ich doręczenia. 

5. Wykonawca nie może wprowadzić podwykonawcę na teren budowy przed upływem terminu o 

którym mowa w ust. 4, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami dokonywane będą w następujący sposób: 

a) Wykonawca składając fakturę (po odbiorze częściowym), która zawiera zakres wykonywany 

również przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i 

Podwykonawcę/ów. W terminie 3 dni przed dokonaniem wypłaty, Wykonawca przedłoży 

oświadczenie Podwykonawcy/ów, że wszystkie roboty przez nich wykonane objęte fakturą są 

uregulowane i nie roszczą sobie żadnych należności względem Zamawiającego. W przeciwnym 

razie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z 

następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia ww. warunku; 

b) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności 

faktury końcowej, złoży kserokopie przelewów, dokonanych na rachunki Podwykonawców albo 

złoży oświadczenie Podwykonawców, że wszystkie ich należności z tytułu zrealizowanych przez 

nich robót zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. 

dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku; 

c) brak uregulowania przez Wykonawcę należności dla Podwykonawców w terminach płatności 

wynikających z umowy pomiędzy nimi lub nie spełnienie wymogów ppkt. b, upoważnia 

Zamawiającego do wypłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy; 

d) nie wywiązanie się Wykonawcy z ww. warunków zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z 

tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki 

wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/om nie może być dłuższy niż 30 dni. 



8. Zapisy ust 2 – 6 dotyczą również umów o dalsze podwykonawstwo. 

9. W sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie mają art. 143b i 143c ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 15 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

§ 16 

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 

 

a) zmiana (przedłużenie) terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest tylko w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w szczególności w razie: 

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy 

prawo zamówień publicznych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zakończenia 

przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z 

przedłużeniem tego terminu, 

- wystąpienia nietypowych warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

b) zmiany przepisów mających wpływ na treść zawartej umowy, 

c) zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy i 

Zamawiającego – może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek. Osoba ze strony 

Wykonawcy musi posiadać kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagał Zamawiający w SIWZ. 

Osoba ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Wszelkie istotne zmiany postanowień zawartej umowy powinny zostać wprowadzone drogą 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 18 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………. r. 

 

§ 20 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2021. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


