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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
/projekt umowy/ 

 
 
 
 
UMOWA Nr ……/2016  

Zawarta w dniu ……2016r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  
ul. Rzemieślnicza 30, 26-800 Białobrzegi, reprezentowanym przez :  
- ……………………………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a ………………….. zamieszkałym: ……………………; PESEL:….. , prowadzącym działalność 

gospodarczą na nazwą: …………….., pod nr NIP …………, Regon:  
…………., zwanym dalej „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Pzp) (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 
na podstawie art. 39 tejże ustawy.  

§ 1   
1. Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach  powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zbiornika 
wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gmina 
Białobrzegi, zwanych dalej „robotami”.   

2. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

3.  Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:  
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);   
3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SSTWiORB).   
4) Gwarancja jakości – załącznik nr 1 do umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do 
osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają one wprost 
z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3.  

§ 2   
1. Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.   
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w 
jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania.  
1) Materiały i urządzenia , o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., 
poz. 443), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 883) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz  

2) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych SSTWiORB.  
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3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w 
ust. 2.    

§ 3   
1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza: P. 

…………………………….... tel. kom. ……………, zwanego dalej „Inspektorem”.   
2. Inspektor działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i 

obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków Umowy.   

3. Inspektor działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.   
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.   

5. Inspektor przekaże teren budowy w ciągu 21 dni od daty podpisania Umowy, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora:   
a) uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas 

prowadzenia robót,   
b) kopii uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających przynależność do 

Polskiej Izby Inżynierów budownictwa dla Kierownika budowy w dniu podpisania 
umowy.   

6. Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym powyżej, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i 
będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 4   
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 maja 2017r. Termin ten 

obejmuje wykonanie robót i ich odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny robót będzie 
dokonany po ich wykonaniu, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o 
gotowości robót do odbioru (zgłoszenia robót do odbioru).   

2. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopię zgłoszenia wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Białobrzegach. Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu - 1 egzemplarz 
inwentaryzacji powykonawczej.  

 
§ 5   

1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają 
wartość umowną, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto: ...............  
zł (słownie złotych: .........................), zwaną dalej „wartością umowną”. W powyższej 
kwocie mieści się podatek VAT w wysokości: 23%.  
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2. Wartość umowna, o której mowa w ust. 1 obejmuje również:  

- wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych,   
- wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy oraz obsługi geodezyjnej,   
- koszty związane z odbiorami wykonanych robót,  
- wszelkie inne koszty wynikające z Umowy.   

3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach:  
1) w zakresie wynagrodzenia:   
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie 

trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 Umowy;   

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych 
zmian;   

c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych  
zmian.  

2) w zakresie terminu:   
a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie 

przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o 
wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz 
ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych 
powstałych w strefie robót;   

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 
Przedmiarach Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań 
zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy 
czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w 
Umowie (jeśli dotyczy);   

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 
terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego 
kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie 
umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;   

d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie 
robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób 
dostarczą Zamawiającemu pożytku;   

e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 
prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości 
(ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);  

f) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy   
spowodowanego w szczególności protestami  mieszkańców lub sytuacji  
blokowania przez nich drogi; 

g) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  
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h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 
zaakceptuje na piśmie Zamawiający;   

i) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 
obu Stron;   

j) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 
treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
Strony;   

k) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, 
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);   

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu.   

§ 6   
1. Wartość umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 stanowi maksymalną wysokość 

wynagrodzenia, które może otrzymać Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy i 
stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym element oferty 
Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9.   

2. Ceny jednostkowe będą obowiązywać na czas realizacji Umowy i nie podlegają 
waloryzacji ani dostosowaniom.   

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę po 
podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie 
przedmiotu umowy. Zamawiający (ZWiK) ma obowiązek zapłaty w/w faktury, w terminie 
do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy.   

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT (NIP: 798-000-
49-08) i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego.   

5. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust. 1 uwzględnił 
wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych 
kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty pozyskania materiałów niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia.   

6. Zabrania się sporządzania umów cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.   
7. Wynagrodzenie  zostanie  przelany  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  Nr:   

….……………………………………………………………………………………… .   
§ 7   

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, 
polecać Wykonawcy na piśmie dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie uzna 
za niezbędne, a Wykonawca wykona każde z poniższych poleceń:  
a) zwiększy lub zmniejszy ilość robót objętych kosztorysem ofertowym  
b) pominie jakieś roboty,   
c) wykona dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia wykonywania przedmiotu 

Umowy,   
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 

polecenia Zamawiającego.  
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§ 8   
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam 

/ sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ………………………………………………..   
który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez 
zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 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.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:   
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;   

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;   

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego;   

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy;   

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy;   
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych 

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.   
7) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 
wykonujących czynności wskazane w § 20.   

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 
ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej  
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust.4.   

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.   

9. 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 netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako 
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie 
obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o 
których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni  
od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11.  Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z 
fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 
wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego   
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 
oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie 
zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.  

13. Zamawiający dokona 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, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, 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.  
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15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.   

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez   
zamawiającego, zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy,  
albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.   

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

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
/usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o 
którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar 
umownych.   

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/usługodawców/ 
dostawców jak za swoje własne.  

§ 9   
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, 

odpowiadają opisowi pozycji w „Wartości kosztorysowej inwestycji”, cena jednostkowa 
określona w „Wartości kosztorysowej inwestycji”,, używana jest do wyliczenia wysokości 
wartości umownej.   

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. l zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w „Wartości kosztorysowej inwestycji”,, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w 
„Wykazie stawek i narzutów”, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie 
zostały określone w „Wykazie...” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 
i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  
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4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 10 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,   
b) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

SSTWiORB,   
c) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w 

SSTWiORB,   
d) przedłożenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw 

dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie ze SSTWiORB,   
e) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SSTWiORB,   
f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SSTWiORB,   

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

h) informowanie Zamawiającego (Inspektora) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w 
SSTWiORB,   

i) informowanie Zamawiającego (Inspektora) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,   

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora) o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach i wypadkach.   

§ 11   
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane.   

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w 
ofercie Wykonawcy (jeżeli był wskazany). Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w 
ofercie Wykonawcy.   

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
2 nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 
robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.   

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy (jeżeli były wskazane), stanowi podstawę odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

§ 12  
1. Wykonawca ustanawia:  
kierownika budowy w osobie: p. …………………………., tel. ……………………...  
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2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w 

ustawie Prawo budowlane.   
3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 

11. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.   
§ 13  

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 14   
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej 

„zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % wartości umownej, tj. …………. zł (słownie złotych: 
…………. i …../100)   

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ......................................., dnia .......................   
2016r.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona 
wykonawcy nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem tej części zabezpieczenia, o której mowa w ust 3, 
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.   

5. Strony przewidują okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. 
W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia 
zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady 
fizyczne. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wniesione zostanie na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno być uwzględnione jako przesłanka 
wypłaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wypłata ta powinna 
następować nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

§ 15   
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

ostateczny, odbiór pogwarancyjny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane 
będą na zasadach i w terminach określonych w SSTWiORB dla odpowiedniej branży.  

 
2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem 

okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

 
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia, o którym mowa w §14.  
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§ 16  

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres:……. 
miesięcy, na zasadach określonych w dokumencie „GWARANCJA JAKOŚCI” (załącznik 
nr 1 do umowy), stanowiąca integralną część umowy. 

§ 17   
1. Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:   
a) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 - w wysokości 

0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;   
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w 

okresie gwarancji lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości 
umownej brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu na usunięcie wad wyznaczanego przez Zamawiającego lub określonego w 
załączniku do umowy „Gwarancja jakości”;   

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 7 dni -w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 5 
ust. 1 za każdy dzień przerwy;   

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego o 
którym mowa w § 5 ust. 1   

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego o 
którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.   

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.   

h) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 5 ust. 
1;   

i) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% 
wartości umownej brutto o której mowa w § 5 ust. 1.   

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 18 ust. 1 pkt 5), w 
wysokości 10 % wartości umownej brutto o której mowa w § 5 ust. 1.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.  

§ 18  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:   

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 
budowy;   

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;   

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  
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4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;   
5) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy podwykonawcę;   
6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. 
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z 
tytułu wykonania części Umowy;   

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową (jeżeli dotyczy), SSTWiORB dla danej branży, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową;   

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.   

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej 
w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych 
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:   
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót;   

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych 
mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od niego;   

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada;   

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;   

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.   

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do:   
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury;  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 
do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni 
od daty ich rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte; 
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3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od Umowy.   

§ 19   
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
(opłacona składka na czas realizacji zamówienia).   

2. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy, do chwili oddania obiektu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.   

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z 
roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu, 
wszelkich kosztów przez niego poniesionych, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 
budowy.   

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.   

6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi 
Wykonawca.   

7. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt, dostęp do 
terenów położonych w pobliżu terenu budowy.   

§ 20   
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia   
- - wykonywanie prac fizycznych objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt   

3.1 SIWZ (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej) w tym operatorów sprzętu - jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy.   

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 
do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności.   

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z 
oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu 
budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako 
opóźnienie z winy wykonawcy.   

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 
umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania 
zamówienia do wiadomości zamawiającego).   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w  
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ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko 
podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy 
zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te 
osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę 
do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.  

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 
wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.  

8. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:   
a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);  

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w 
wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 
zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym 
mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;  

c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby 
w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o 
którym mowa w ust. 5).  

§ 21   
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa Pzp 
oraz inne właściwe przepisy prawa.   

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej w postaci aneksu chyba, że Umowa stanowi inaczej.   

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

§ 22   
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ….. z dnia ………..  

2016r. 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 
 
Sporządzona w dniu: …………. 2016r.  
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., 

wysokość kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.   
2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Białobrzegach z siedzibą 26-800 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 30 nr ZWIK 2/2016 z dnia 
12 grudnia 2016r. 

3. Umowa nr …./2016, zwana w dalszej treści „Umową”.   
4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych 

przedmiotem zamówienia pn.: „Zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami dla 
przepompowni sieciowej w m. Sucha gmina Białobrzegi“, zwanych dalej „robotami”, 
określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.  

5. Data odbioru ostatecznego: 30 maja 2017r.  
 

Warunki Gwarancji Jakości 
 
1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot 

Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których 
mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.  

2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu 
Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 
mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.   

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres:   
…………………..  

4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:  
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego,   
b) w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty protokolarnego potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,   
c) dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.   
d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części 

robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie 
określonym   
w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. Termin usuwania wad wynosi:   
a) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie 
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami  
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b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

Wykonawcy   
o innych zaistniałych wadach.  

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:   
a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową.   
b) w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli 

dotyczy).   
c) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z 

warunków Umowy.   
8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.   
9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego 
zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu  
Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 
czasie prac związanych z usuwaniem wad.  

11. Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 
wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec 
Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.   

12. O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie 
potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów 
i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą 
elektroniczną do Zamawiającego.   

13. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.   
14. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

dokumencie Gwarancji Jakości.   
15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

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

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

18. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.   
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy
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