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Część II SIWZ Wzór Umowy 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ……….. roku w ………. pomiędzy Mi ędzygminnym Składowiskiem 

Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, 

NIP 7661730437, REGON 570881401, kapitał zakładowy 4 363 000,00 zł, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Karnego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000119898 zwanym 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Waldemara Szygendę – Prezesa Zarządu 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………

………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”. 

2. Przedmiotem umowy jest REKULTYWACJA KWATERY SKŁADOWISKA 

ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI 

KOPASZYN, GMINA WĄGROWIEC, POWIAT WĄGROWIECKI, zgodnie 

z warunkami wynikającymi ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej SIWZ) wraz z załącznikami oraz z dokumentacji rekultywacji i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej STWiOR), oferty i kosztorysu 
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stanowiących integralną część niniejszej umowy i innych dokumentów włączonych do 

umowy. 

3. Dokumenty określające zakres zamówienia będą odczytywane i interpretowane łącznie, 

a Strony będą je traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym 

znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia w ich treści jakichkolwiek niejednoznaczności lub 

wieloznaczności, żadna ze Stron nie może powoływać się na tę okoliczność w celu 

ograniczenia swoich zobowiązań lub zakresu wymaganej staranności. 

4. Roboty będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego materiałów. 

5. Do wszelkich działań pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą stosuje się 

zasady ustalone w tym zakresie w niniejszej umowie oraz w innych częściach SIWZ, 

dokumentacji rekultywacji a także w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej. 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie max. 7 dni od daty zawarcia 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się urządzić, utrzymać i oznakować na własny koszt teren 

udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy i teren budowy oraz zapewnić 

ochronę znajdującego się na nim mienia przez cały czas trwania realizacji zamówienia. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania miejsca wykonywania prac Wykonawca ponosi też 

odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków 

i opakowań oraz innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia na własny koszt miejsca wykonywanych 

robót przed wejściem niepożądanych osób. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP 

i p.poż. 

6. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy najpóźniej w dniu 

następnym po ich zakończeniu. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto : 

a. bieżące zabezpieczenie wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający ich 
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zniszczenie; 

b. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska 

na terenie objętym inwestycją i na terenie przyległym, z uwzględnieniem 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w sposób 

całkowicie zwalniający od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary 

związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem 

z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca; 

c. prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym lub przy wydłużonym dniu pracy, jeżeli 

będzie to niezbędne dla dochowania terminu wykonania robót; 

d. w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; 

e. dostarczenie wszystkich materiałów do wykonania przedmiotu umowy; 

f. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, w tym nadzór nad 

personelem w zakresie zapewnienia porządku i dyscypliny pracy; 

g. prowadzenie dziennika budowy; 

h. uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego; 

i. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót; 

j. informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji natychmiast po ich 

wykryciu; 

k. w przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych przy prowadzeniu 

robót - naprawienie lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt; 

l. ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót; 

m. przekazanie dokumentacji po zakończeniu budowy z naniesionymi zmianami oraz 

wymaganymi dokumentami; 

n. informowanie Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót powstałej 

z niedopełnienia obowiązków ciążących na Zamawiającym. 

8. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za: 

a. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

b. szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem 
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robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

a. z materiałów posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wymagane 

świadectwa jakości, atesty i certyfikaty oraz zgodnych z kryteriami technicznymi 

określonymi w polskich normach lub aprobatach technicznych, 

b. w sposób zgodny z dokumentacją rekultywacji, obowiązującymi przepisami, normami 

w tym zakresie i STWiOR, z ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami 

Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną 

oraz 

c. w sposób zapewniający sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy, 

a w szczególności uzyskanie efektu ekologicznego spełniającego założenia 

projektowe. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania wykazu materiałów o których mowa 

w ust. 9 pkt. a powyżej wraz z atestami do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni 

przed ich użyciem. Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco 

sprawdzał, czy stosowane materiały i urządzenia posiadają odpowiednie atesty, aprobaty 

techniczne, certyfikaty. Dokumenty potwierdzające wykonanie prac z wymaganych 

materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru końcowego, 

a w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu. 

11. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne geodezyjne 

wytyczenie robót zgodnie z projektem rekultywacji, a po ich zakończeniu do geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 

o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót, wszystkich użytkowników 

infrastruktury technicznej na terenie inwestycji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania mniejszej umowy 

niezbędnych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego do wykonania prac 

określonych w niniejszej umowie oraz gwarantuje ciągłość wykonywania przedmiotu 

umowy, zgodnie z zapisami SIWZ oraz oferty. 

14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy i poszczególnych obowiązków przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców. Zwolnienie od tej odpowiedzialności może 

nastąpić, jeśli Wykonawca wykaże, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub 

określonego obowiązku nastąpiło na skutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy 
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Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

i której działaniu nie mógł zapobiec lub na skutek innych okoliczności, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę u osób trzecich w związku 

z wykonywanym przedmiotem umowy przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców/dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

wszelkie zaspokojone przez Zamawiającego roszczenia, kary, opłaty i temu podobne 

należności, nałożone prawomocnymi wyrokami sądowymi i ostatecznymi decyzjami 

administracyjnymi na Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

§ 3 

PERSONEL I SPRZĘT 

1. Wykonawca skieruje do wykonania Umowy, w odniesieniu do kluczowej funkcji określonej 

w SIWZ, personel wskazany w złożonej Ofercie. 

2. Dodatkowo Wykonawca winien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów 

personalnych i jeżeli uzna, że do realizacji zamówienia jest potrzebna większa ilość osób, to 

zobowiązany jest do zatrudnienia dodatkowego personelu. 

3. Wykonawca zapewni swojemu personelowi sprzęt, materiały, pomieszczenia, 

oprogramowanie i urządzenia a także środki transportu i łączności niezbędne do wykonania 

umowy. 

4. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ 

wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 

z późn. zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 

wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez 

podwykonawców. 

5. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek, o który mowa 

w ust 4 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a. jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się ten obowiązek 

jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać 
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w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 

pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  

b. jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się ten obowiązek 

jest podwykonawca Wykonawcy - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu 

tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;  Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi 

się obowiązek wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

podwykonawcy.  

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, do których 

odnosi się obowiązek (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

wskazane w pkt a lub b powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków 

(jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.  

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których 

odnosi się obowiązek, za ostatni okres rozliczeniowy. 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do 

których odnosi się obowiązek. Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.  

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

6. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności 
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wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przed dopuszczeniem tych osób do 

wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt a- e powyżej, pod 

rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie dla osób 

realizujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi się 

obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.). 

8. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w niniejszym paragrafie umowy stanowi 

przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.). 

§ 4 

KIEROWNICTWO ROBÓT 

1. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Pana/Panią …………………………. 

2. Ustanowiona w ust.1 osoba w ramach swoich obowiązków: 

a. zapewnia zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

rekultywacji, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, 

b. prowadzi pełną dokumentację budowy, 

c. koordynuje zadania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d. zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych, 

a w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia wstrzymuje roboty oraz 

bezzwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), 

e. zgłasza Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub 
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ustalonych w dokumentacji prób lub sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych, 

f. koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

g. uczestniczy w naradach koordynacyjnych i odbiorach. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 możliwa jest za zgodą Zamawiającego, po 

przedstawieniu dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia i wymaga stosownej zmiany umowy. 

4. Zamawiający zatwierdzi zmianę, o której mowa w ust. 3, tylko wówczas, jeżeli 

kwalifikacje nowej osoby wskazanej na to stanowisko będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ. 

5. Osoba wskazana w ust. 1 współpracuje na terenie budowy z przedstawicielami 

Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru. 

§ 5 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Pana/Panią……………………. 

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem rekultywacji 

i przepisami prawa. 

3. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją rekultywacji, SIWZ, ofertą Wykonawcy i przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

d. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

przewodów, itp. 

e. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych elementów robót, 

f. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

g. wykonywanie innych obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. 
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§ 6 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie …………..  

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru 

przedmiotu umowy przez podpisanie przez Strony umowy protokołu odbioru. 

3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów robót, wynikać będą 

z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego 

realizacji zadania, zwanego dalej harmonogramem. 

4. Projekt harmonogramu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od daty przekazania placu budowy. 

5. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w sprawie 

zapisów harmonogramu.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu z przyczyn 

uzasadnionych. 

7. W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego tempo realizacji 

przedmiotu umowy jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanych w tę 

realizację pracowników i podwykonawców oraz sprzętu, a także podjęcia niezbędnych 

działań w celu przyśpieszenia tempa realizacji zamówienia. Wszystkie koszty związane 

z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz na piśmie, a ponadto wpisem do Dziennika 

Budowy o każdym przypadku wstrzymania prac/robót, w dniu ich wstrzymania, wraz 

z podaniem jego przyczyn. 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie, 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……….., 

niezmienne przez cały okres realizacji umowy, za wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych 

w odpowiednich paragrafach niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynikające ze złożonej oferty wyraża się ogółem 

kwotą brutto …………. (słownie: ………….) w tym podatek VAT……….. (słownie: ….) 

3. Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że kwota określona w Ofercie stanowi 
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wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia 

użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oraz pokrywa wszelkie koszty 

i ryzyka Wykonawcy związane w realizacją wszystkich jego zobowiązań wynikających 

z umowy. 

§ 8 

WARUNKI PŁATNO ŚCI  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało miesięcznie, 

w formie faktur częściowych za należycie wykonane elementy robót, zgodnie 

z harmonogramem i z procentowym zaawansowaniem prac ustalonym pomiędzy 

Stronami. 

2. Strony ustalają, że każda faktura częściowa za wykonaną część robót nie może przekroczyć 

70% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie pozostałej części wynagrodzenia umownego 

brutto nastąpi po końcowym odbiorze prac potwierdzonym stosownym protokołem. 

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i protokolarnym odbiorze 

końcowym całego przedmiotu zamówienia. 

5. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się fakturowanie w innych cyklach. 

6. Wartość przerobu określona będzie w oparciu o kosztorys Wykonawcy. 

7. Termin płatności faktur: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT 

do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem przerobu/ protokołem odbioru końcowego. 

8. Faktury wystawione nieprawidłowo bądź niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez dołączonych wymaganych dokumentów nie 

powodują obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. Faktury, o których mowa w 

niniejszym ustępie będą niezwłocznie zwracane do Wykonawcy. 

9. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę dokonywana będzie przelewem, na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

10. Za dzień zapłaty za fakturę uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy, na którego Zamawiający 

wyraził zgodę Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury: 

a. oświadczeń oraz dowodów zapłaty, potwierdzających, że zostały dokonane stosowne 

zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty 

wykazane według potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia Wykonawcy; 

b. oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

potwierdzających że na dzień wystawienia oświadczenia, otrzymali od Wykonawcy 
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całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają 

roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane 

według potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia Wykonawcy; dopuszcza 

się złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie umowy po terminie 

złożenia faktury, lecz nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury, której 

dotyczą te dokumenty, 

12. Oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których 

mowa w ust. 11 pkt a – b powinny zawierać opis robót i zestawienie kwot należnych 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych winny zostać 

dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do 

reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały te oświadczenia złożone. 

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy, bez uzyskania 

pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego 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 dostawy lub usługi. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, 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 dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwi ć 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia 

uwag Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zmawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom Zamawiający będzie 

ewentualnie realizować na konta bankowe podwykonawców wskazane na ich fakturach. 

20. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenie podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą oraz zapłacie za ww. zakres wraz 

z dowodami zapłaty. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa wyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych 

kar umownych, którymi obciążony zostanie Wykonawca na podstawie niniejszej umowy 

względnie innych należności, których zapłaty Zamawiający może żądać od Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy. 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części 

zamówienia w następującym zakresie: ………………. 

2. Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót, dostaw lub usług niż 

wskazane w Ofercie (Formularz ofertowy). W przypadku zwrócenia się przez Wykonawcę 

o wyrażenie takiej zgody (konieczne jest zachowanie formy pisemnej), po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do takiego podwykonawstwa Wykonawca jest 

zobowiązany postępować zgodnie z punktami SIWZ oraz umowy dotyczącymi 

podwykonawstwa. 

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy zastosowanie mają 
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zasady ustalone w SIWZ, niniejszej umowie oraz przepisy art. 36a, 36b, 36ba oraz 143a - 

143d ustawy PZP. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 

podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 

zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli 

i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń 

i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją umowy) i straty wynikłe 

z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż na 14 dni 

przed zamiarem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy, a w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy, 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

6. W umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

Wykonawca: 

a. ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady 

i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej 

wykonanie robót budowlanych; 

b. ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 

c. ma obowiązek uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez 

podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym 

podwykonawcom; 

d. ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów 

zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi 
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uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych 

umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem 

ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania; 

e. nie może wprowadzić postanowień: 

i. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

ii. uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 

ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego 

Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy. 

7. Zamawiający wymaga, aby zapisy umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo 

nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz 

z zapisami ustawy Pzp dotyczącymi podwykonawstwa. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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14. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 5-13,stosuje 

się odpowiednio do zmian ich treści. 

15. W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 

i przepisami prawa. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego 

i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

18. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy 

w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków 

dotyczących podwykonawstwa. 

19. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 

20. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

21. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 

ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na 

żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 

zobowiązań. 

§ 10 

ODBIORY 

1. Odbiory robót będą prowadzone zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz STWiOR. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich do zakończenia.  

3. Z odbiorów sporządzane są protokoły odbioru. Protokół podpisują obie Strony umowy. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
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a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

i. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

ii. jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu po raz drugi. 

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru komplet dokumentów 

o których mowa w STWiOR oraz zwróci Zamawiającemu wypożyczoną w razie potrzeby 

od Zamawiającego dokumentację. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz 

wymaganych przepisami prawa. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio jako wadliwych prac. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy lub też realizuje go niezgodnie 

z umową, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Wykonawcę do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad lub usterek 

przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu 

gwarancyjnego/okresu rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki licząc od upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1; 

b. rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

c. za naruszenie obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym w IDW przez Zamawiającego, na podstawie art. 29 

ust. 3a PZP, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy taki 
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przypadek; 

d. niewywiązywanie się z obowiązków podczas okresu gwarancji i rękojmi np. za 

nieobecność podczas przeglądów gwarancyjnych, brak nadzoru nad usuwaniem usterek 

itp. w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki 

przypadek; 

e. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

f.w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

g. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 5 000,00 złotych za każdą taki przypadek, 

h. w przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 10 000,00 złotych, 

i. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 10 000,00 złotych, za każdy przypadek braku zapłaty, 

j. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wys. 0,01 % wynagrodzenia podwykonawcy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia złożenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę bez 

załączenia któregokolwiek z dokumentów określonych Umowy, jednak nie więcej niż 

50% ceny umownej brutto. 

k. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy innego niż określony w pkt a-i 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli kwota doznanej szkody przewyższy wysokość kar 

umownych. 

5. Jeżeli kary umowne naliczone na podstawie umowy przekroczą równowartość 20% 

wynagrodzenia, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może wedle swojego 

wyboru odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. Odstąpienie 

dokonane z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn za 
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które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Kary umowne naliczone do dnia odstąpienia 

z przyczyn wskazanych w ustępach powyższych będą należne Zamawiającemu niezależnie 

od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę.  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zgodnie z art. 145 ust. 1 PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może 

zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, poprzez jednostronne oświadczenie woli złożone na piśmie pod 

rygorem nieważności, w sytuacji: 

a. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn i w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania nie przystąpił do prac; 

b. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest 

wykonywany przez osoby inne niż wskazane w Ofercie; 

c. gdy Wykonawca przerwał wykonywanie robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na 

piśmie wezwania, a powstała przerwa nie gwarantuje dotrzymania terminu realizacji 

zamówienia; 

d. naruszenia zasad dotyczących zatrudniania Podwykonawców, w terminie 14 dni od 

daty bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania 

naruszeń; 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 to będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po którejkolwiek ze Stron: 

a. Wykonawca w terminie 7 dni od odstąpienia zobowiązany jest do sporządzenia 
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protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy, 

b. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym sposobu zabezpieczenia 

przerwanych robót na koszt Wykonawcy, 

c. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po odstąpieniu 

wszystkie dokumenty powstałe w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz 

przekazane przez Zamawiającego; 

d. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszeni do odbioru przez Zamawiającego 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy robót, 

e. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich swoich urządzeń, 

uporządkowania placu budowy i protokolarnego przekazania go Zamawiającemu 

w terminie 7 dni roboczych od odstąpienia; 

f. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych bez wad robót i zapłaty za 

roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane po potrąceniu 

ewentualnych kar umownych lub odszkodowań. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 60 dni od zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek umownych, które uprawniają do odstąpienia od umowy. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

(słownie: pięć procent) ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ……….  zł ( słownie 

złotych: ………..), w formie ……………… 

2. Zabezpieczenie zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności 

roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające 

przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1. Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz z zachowaniem pozostałych 

postanowień niniejszej Umowy. 

6. W przypadku zmiany zabezpieczenia będzie ono spełniało wymagania określone 

w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy. 
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7. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie 

w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 

14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność 

obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści 

tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających 

z zabezpieczenia.  

8. Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu umowy zabezpieczenie utraci ważność 

z jakiegokolwiek powodu w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Wykonawca 

zobowiązany będzie do powtórnego ustanowienia zabezpieczenia w terminie wskazanym 

w wezwaniu określonym przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu 

obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru potrącić płatności należne 

Wykonawcy na poczet ustanowienia Zabezpieczenia albo odstąpić od Umowy. 

Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

9. Strony uzgadniają, że Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 14 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

aktualne (opłacone) na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN przez cały 

okres wykonywania umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, 

dokumentów, potwierdzających ważność oraz ciągłość ubezpieczenia oraz okazywać 

oryginał dokumentu potwierdzającego jego posiadanie na każde żądanie zamawiającego 

i terminowego wpłacania składek. 

3. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony: uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, 

a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie potrącić z wynagrodzenia 

lub zaspokoić z Zabezpieczenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz utrzymywania 

tego ubezpieczenia w okresie od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. 
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5. Ubezpieczeniu w zakresie, o którym mowa w ustępie 4, podlegać będą w szczególności 

roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od wszelkich ryzyk 

w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności, od kradzieży, ognia, 

uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji 

ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych 

zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w związku z w/w zdarzeniami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych 

oraz utrzymywania tego ubezpieczenia w okresie od daty przekazania terenu budowy do 

chwili odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności za 

szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez 

Wykonawcę, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim (w tym roszczenia z tytułu 

kar umownych i odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne) oraz 

utrzymania tego ubezpieczenia, przez cały okres realizacji umowy, od daty podpisania 

niniejszej umowy do chwili odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

8. Minimalna wartość gwarantowanej sumy ubezpieczenia powinna być równa wartości 

całego wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej 

w zakresie ubezpieczenia opisanego w ust 4-7, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej 

umowy oraz przedstawiania jej Zamawiającemu każdorazowo niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni po jej przedłużeniu oraz potwierdzenia terminowego wpłacania 

składek.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony: uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, 

a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie potrącić z wynagrodzenia 

lub zaspokoić z Zabezpieczenia. 

§ 15 

GWARANCJA JAKO ŚCI 

1. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za 

wady na roboty, które ujawnią się w okresie 36 miesięcy od dnia wykonania robót 

poświadczonego w protokole. 
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2. Niezależnie od rękojmi za wady, Wykonawca na roboty będące przedmiotem niniejszej 

umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………….miesięcy, licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy poświadczonego w protokole. 

3. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek 

wad lub usterek nie mógł korzystać w sposób zapewniający pełną funkcjonalność 

z przedmiotu umowy objętego Gwarancją Jakości. Szczegółowe postanowienia w zakresie 

Gwarancji Jakości określa Karta Gwarancyjna, której wzór stanowi integralną część 

umowy.  

4. W przypadku ujawnienia się lub powstania wad w okresie Rękojmi za Wady lub Gwarancji 

Jakości, w stosunku do elementów dotkniętych wadą, okres Rękojmi za Wady lub 

Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o dodatkowe 24 miesiące, począwszy od dnia 

usunięcia wady. 

5. W przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji Jakości wad robót objętych Gwarancją 

Jakości, Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia stwierdzonych usterek lub wad na 

każde wezwanie Zamawiającego w terminach określonych w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli 

usunięcie usterek nie będzie możliwe w tych terminach, Wykonawca ustali 

z Zamawiającym inny termin usunięcia usterek – na tę okoliczność zostanie spisany 

protokół podpisany przez Strony.  

6. W związku z usuwaniem wad i usterek w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości, 

Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym związanymi (np. 

dojazdu lub transportu, robocizny, delegacji). Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad lub usterek bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. W przypadku: nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub 

nieusunięcia wady w terminie przez Wykonawcę Zamawiający może powierzyć jej 

usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy ponoszonej na zasadach ogólnych.  

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej umowy 

dopuszczalne są w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz 

pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na 

wprowadzeniu zmian w robotach, zmian w terminie wykonania. Zmiany te następować 
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będą na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, tj.: 

2.1. w zakresie zmiany w terminie wykonania: 

a) w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej w tym z powodu wniesienia 

odwołań podczas postępowania przetargowego mających wpływ na termin zawarcia 

niniejszej umowo o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn 

związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających zawarcie umowy,  

b) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających 

z umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót; 

c) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków 

i następstw, 

d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących 

zasady wykonywania robót, 

e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności 

koniecznych do wykonania prac objętych umową, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych 

usług/czynności nie jest Wykonawca, 

f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot umowy była niemożliwa 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia 

(w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich 

świadczenia przez Zamawiającego), 

g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot umowy była niemożliwa oraz 

następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. 

wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania 

odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie 

zobowiązań wynikających z umowy, 

h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów 

jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres robót zostało wstrzymane przez 

właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie umowy, 

i) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku 

sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

j) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich zaangażowanych 
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w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia, 

k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac 

dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących przedmiot umowy, 

l) o czas niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot umowy do celów, dla 

których umowa została zawarty, 

m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie 

z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, 

archeologicznych, wodnych itp., 

n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie umowy, 

o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, 

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 

organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

p) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, 

których doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć 

związanego z tym opóźnienia, 

-  przy czym każda zmiana terminu wykonania może nastąpić tylko o czas 

niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 

2.2.w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, w tym 

wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części 

robót stanowiących przedmiot umowy: 

a) w przypadku braku dostępności surowców, materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji rekultywacji, 

b) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, 

skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących przedmiot 

umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia, 

c) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących przedmiot 

umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w dokumentacji 
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rekultywacji, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących 

przedmiot umowy lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany 

obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących przedmiot umowy, przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w dokumentacji rekultywacji, ze 

względu na spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu 

kosztu wykonania lub eksploatacji robót stanowiących przedmiot umowy, zwiększeniu 

jego użyteczności, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej 

ochrony środowiska, 

e) w przypadku gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie z dokumentacją przetargową. 

2.3.w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie ulegnie 

zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku dokonania zmian w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy lub 

rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy – adekwatnie 

do zmiany. 

3. Strony dopuszczają również możliwość: 

a) wykonywania przy pomocy podwykonawców robót stanowiących przedmiot umowy co 

do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli 

będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie podwykonawcy 

zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z umowy; 

b) zmiany osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba 

spełnia warunek określony w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji 

i uprawnień osoby zmienianej, 

c) zmiany/aktualizacji harmonogramu z przyczyn uzasadnionych, a niezależnych 

i niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności 

wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez Strony do umowy lub wskutek 

zmian umowy zawartej przez zamawiającego o pożyczkę lub wytycznych dotyczących 

realizacji tego robót. 
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4. Dokonując zmian umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych 

interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 

zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót 

stanowiących przedmiot umowy do zmienionych okoliczności. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może 

stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić 

i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 

redakcyjnych umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo 

przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) 

zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,. 

§ 17 

FINANSOWANIE UMOWY 

Na realizację zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający złożył wniosek o udzielenie 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

§ 18 

JĘZYK UMOWY, KORESPONDENCJA 

1. Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.  

2. W przypadku, gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt pełną dyspozycyjność tłumacza 

na okres i dla potrzeb realizacji umowy.  

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

będzie prowadzona w formie pisemnej. 

4. Korespondencja przekazywana pocztą elektroniczną lub faksem wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia w formie pisemnej na żądanie Strony. 

5. Strony będą się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach swych adresów. Do 

momentu otrzymania przez daną Stronę prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu 

drugiej Strony pisma wysyłane przez nią na ostatnio wskazany adres będą uznane za 

doręczone. 
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§ 19 

PRAWO 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 20 

SPORY 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Strony zobowiązują się 

wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do Strony 

przeciwnej. 

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni 

od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Powyższe postanowienie nie jest zapisem na sąd polubowny. 

4. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, druga Strona może zwrócić się do właściwego sądu 

powszechnego wg siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne w chwili zawierania umowy 

lub stanie się nieważne po zawarciu umowy, ważność pozostałych postanowień umowy 

pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia 

powszechnie obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwiązania, 

których celem jest osiągnięcie takiego samego - lub jak najbliższego zamierzonemu celowi 

-  skutku gospodarczego. 

2. Akt Umowy sporządzono w 3 egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 

Wykonawca. 

3. Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1. Karta Gwarancyjna. 

2. Kosztorys Wykonawcy 

3. ……………………... 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 



Strona 28 z 30 

 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości na zasadach i w okresie objętym niniejszą Kartą 
Gwarancyjną jest Wykonawca zadania pod nazwą „REKULTYWACJA KWATERY 
SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NI Ż NIEBEZPIECZNE I OBOJ ĘTNE 
W MIEJSCOWO ŚCI KOPASZYN, GMINA W ĄGROWIEC, POWIAT 
WĄGROWIECKI ”, tj.: 
 
[ nazwa i adres Wykonawcy], 
 
- zwany dalej „Gwarantem” 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  
Mi ędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie 
NIP 7661730437, REGON 570881401 
zwane dalej „Zamawiającym” 
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Przedmiot niniejszej gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) obejmuje Roboty będące 
przedmiotem umowy z dnia __________________ na wykonanie zadania pod nazwą 
REKULTYWACJA KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NI Ż 
NIEBEZPIECZNE I OBOJ ĘTNE W MIEJSCOWO ŚCI KOPASZYN, GMINA 
WĄGROWIEC, POWIAT W ĄGROWIECKI ” zawartej pomiędzy Gwarantem, a 
Zamawiającym (dalej: „Kontrakt”). 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej za 
cały przedmiot Gwarancji, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres Gwarancji Jakości trwa przez okres wskazany w umowie i rozpoczyna się z dniem, z 
którym roboty będące przedmiotem umowy zostały ukończone, jak poświadczono to w 
protokole. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556(1) § 1 i 3 k.c. 

 
§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Gwarancji była już dwukrotnie naprawiana do żądania 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania, obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 
wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w przystąpieniu do usuwania 
wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięcie wad/wymianie rzeczy na 
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wolna od wad w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy 

na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w 
lit. e). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Gwarant jest 
zobowiązany do:  
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 
zakres przedmiotu Gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);  
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną 
od wad.  

 
§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępstwach nie dłuższych niż 12 

miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

§ 4 
Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 
na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 
odpowiednim trybie; 
1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo 
2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

§ 5 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania 
wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
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odbioru prac z usuwania wad. 
3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Gwarancji, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 
szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach 
niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym 
mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 
a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 
b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od 
chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

4. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 1, 3 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt 
Gwaranta. 

5. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 
służby Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

§ 6 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą faksu lub e-mailem będzie uważana za prowadzoną w formie 

pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez 
nadanie w dniu wysłania faksu listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub 
e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie uważana za datę otrzymania 
pisma.  

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  
[adres Wykonawcy, nr faksu]  

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
Mi ędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie 
faks: …………………………. 

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczony. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności ustawy - kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, 
po jednym dla każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 


