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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

 
UMOWA nr ...... /2022 (wzór) 

 
zawarta w dniu ………………….. 2022 roku w Nowym Sączu  
 
pomiędzy:                  Powiatem Nowosądeckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg   
                                                 w Nowym Sączu  33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora  – 

 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  –  
 
a  
………………………………………………………………………… 
siedziba: …………………………………………… 
NIP: ……………………….., REGON: …………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 
 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie zapytania ofertowego (nr sprawy PZD-ZAM.261.59.2022.WZ) została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  
Budowę zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – 
Chełmiec. 

2. Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej z wyłączeniem dostawy i montażu wiaty 
przystankowej.  

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. 
 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 40 dni od daty podpisania umowy. 
2. Nadzór inwestorski sprawował będzie: ………………………., który/a jest osobą odpowiedzialną za 

realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.  
3. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ……………………………., posiadającego 

uprawnienia budowlane nr …………………………………., który jest jednocześnie osobą odpowiedzialną 
za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy. 

5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

6. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowią-

zany informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do 

zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowią-

zany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
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7. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 7, Zamawiający poweźmie podejrzenia co 

do jakości wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za 

konieczny. Jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki 

analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, o którym mowa w ust. 7 oraz zobowiązany będzie do 

wykonania tych robót ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. 

Jeżeli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych 

elementów zostanie wykonane na koszt Zamawiającego wg cen jednostkowych wynikających z 

kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 
§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. przekazanie placu budowy najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem 

ust. 3 pkt 3.3., 

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w umowie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i 

użycia właściwych materiałów, 

2.2. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, 

które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych za-

dań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową i obowią-

zującymi przepisami i normami, 

3.2. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonywania robót dodat-

kowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

3.3. opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenia, a także wdrożenie przed przystąpieniem do robót 

projektu organizacji ruchu zawierającego istniejącą, oraz proponowaną na czas prowadzenia 

robót organizację ruchu z uwzględnieniem warunków realizacji niniejszego zamówienia, 

3.4. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu zamówienia (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty itp.), 

3.5. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych 

czasowo, w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawę ewentualnych szkód. W ra-

zie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego 

protokołu i wyceny, obciąży Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej 

robót, 

3.6. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza. W razie niewykonania tego 

zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej 

firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

3.7. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już 

wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usu-

nięcia ich skutków na własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

3.8. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi od-

powiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu realizacji 

robót i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utyli-

zacji odpadów, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.9. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pra-

cowników oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, 



Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.59.2022.WZ Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec 

 

 

  Strona 3 

 

zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej (obowiązkowo posia-

dającej nadruk z logo wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identy-

fikacji pracowników wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dotyczy pracow-

ników na terenie budowy) itp., 

3.10. po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót, w szczególno-

ści zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów 

przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP, wykonać i utrzymać na swój 

koszt oświetlenie placu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mie-

nia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy oraz 

użytkownikom dróg, oznakować roboty wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

3.11. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz podmioty działające na zle-

cenie i we współpracy z Wykonawcą osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na terenie 

przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.12. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na po-

trzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

umowy do dnia odbioru końcowego, 

3.13. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru 

robót, 

4. Ponadto Wykonawca: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kse-

rokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczenia  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy wraz z 

oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

4.2. zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy  

z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz za-

pewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary 

nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złama-

nie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zanie-

dbania, 

4.3. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowni-

ków oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy. 

5. Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia 

robót dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, nacisków na oś oraz innych ograniczeń. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia 

obiektów drogowych w wyniku transportu materiałów, Wykonawca na wezwanie zamawiającego 

usunie powstałe zniszczenia w terminie wykonania robót objętych umową. 

7. Z tytułu usunięcia zniszczeń, o których mowa, wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodze-

nie. 

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących inter-

pretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na 

wskazane poniżej adresy e-mail:  

8.1. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzd.nowy-sacz.pl   

8.2. adres poczty elektronicznej wykonawcy - ……………………………………………………  

9. Zamawiający poleca, aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu.  

10. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego 

oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach. 

mailto:biuro@pzd.nowy-sacz.pl
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§ 4 

1. Strony niniejszej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ustalają 
wynagrodzenie maksymalne w wysokości: 
 
Wartość umowy:   zł 

VAT 23%:    zł 

Cena umowy brutto:   zł 

Słownie: ……………………..złotych 

2. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 

najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu za-

mówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6. 

4. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących 

przypadkach:  

4.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,  

4.2. odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 4, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres ro-

bót, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w 

kosztorysie ofertowym, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy, wartość tych robót 

zostanie ustalona według średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opubliko-

wanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w 

toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

w ramach niniejszej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyj-

nych wynagrodzenia, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementów robót nie 

ujętych w kosztorysie ofertowym, wartość tych robót zostanie ustalona według cen jednostkowych 

zaproponowanych przez Wykonawcę, które nie mogą przekraczać średnich stawek, narzutów i in-

nych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SE-

KOCENBUD. 

7. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę pro-

tokołem konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół koniecz-

ności i aneks do niniejszej umowy. 

8. Cesja wynagrodzenia oraz czynności obejmujące cesję (np. faktoring) wykonawcy dopuszczalne wy-

łącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia w całości. 

2. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich 
udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających  
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z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia objętego fakturą. 
Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

4. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 
Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
5.1. Rodzaj adresu PEF: NIP 
5.2. Numer adresu PEF: 7342624078 

6. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ………………………………………………. 

7. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 
8. W przypadku jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, 

które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto 
podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

9. Zamawiający, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, ma obowiązek zapłaty 
należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu 

korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
 

§ 6 

1. Odbiory robót następować będą po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową. Ustala się 
następujące rodzaje odbiorów: 
1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.2. odbiór robót końcowy,  
1.3. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

wniosek Wykonawcy.  

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy dla po-

szczególnych elementów robót. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 

4.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu 

zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4.2. W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru 

inwestorskiego, a także przedstawiciele Zamawiającego, oraz jednostek których udział naka-

zują odrębne przepisy, 

4.3. Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym mię-

dzy innymi: 

a.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzo-

nych badań, prób i sprawdzeń, itd.,  

b.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację inspektora 

nadzoru dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty 

itd., 
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c.  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obejmującą wykonawcę  

d.  wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania (rozliczenie 

końcowe zadania z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem i/lub 

kosztorys powykonawczy), 

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O 

terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na 

piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do 

wykonania prób i sprawdzeń, 

4.5. O zakończeniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.  

4.6. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomie-

nia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiada-

miając o tym Wykonawcę.  

4.7. Inspektor potwierdza gotowość niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów, ale nie 

dłużej niż do 3 dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika 

budowy/robót),  z zastrzeżeniem, że akceptacje dot. materiałów, zgłoszenie badań i odbiorów 

częściowych i robót ulegających zakryciu należy uzyskiwać i dokonywać na bieżąco w trakcie 

realizacji umowy. 

4.8. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomie-

nia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiada-

miając o tym Wykonawcę.  

4.9. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia czynności odbiorowych do 20 dni od daty ich 

rozpoczęcia poprzez dokonanie odbioru robót lub odmowę ich odbioru w przypadku stwier-

dzenia wad w trakcie czynności odbiorowych. 

5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

5.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad. 

5.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli: 

a.  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – 

może obniżyć odpowiednio wysokość wynagrodzenia, w szczególności o wartość wadliwie 

wykonanego elementu robót, 

b.  uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – może żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Zlecając usu-

nięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru.  

7. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udzia-

łem Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wyko-

nawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyzna-

cza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwier-

dzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 m-

cy.  
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2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budow-
lane i budowlano-montażowe na okres 60 m-cy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w 

myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie wybudowanego obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia 

Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zo-

stanie telefoniczne, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonym w 

ust. 6 i 7. 

6. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub powo-

dującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później 

niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

7. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające eksploatacji 

obiektu  

i urządzeń, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użyt-

kownika. 

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przesłankami 

technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 6 i 

7. 

9. Niezależnie od terminów określonych w ust. 6 - 8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocz-

nie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca 

powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wyko-

nawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie 

lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę 

robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

11. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych ust. 9, Zamawiający będzie 

miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wysta-

wienie faktury obciążającej Wykonawcę robót. 

12. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwa-

rancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

13. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

14. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 

i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym 

w pkt 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 

1.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o upływie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  
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1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, przedmiarem robót lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania  

– w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu 
odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia  
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki: 

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b. powyżej, 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. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą 

obydwu Stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 

2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a. wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami 

niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi 

w dokumentacji zamówienia, 

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i 

wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 

zamówienia, 
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d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i 

koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

wstrzymaniem wykonywania robót przez uprawnione organy, 

f. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe i zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej 

(np. intensywne opady atmosferyczne skutkujące powstaniem szkód w infrastrukturze 

drogowo-mostowej i komunalnej), stan wyjątkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, 

stan wojny – również w krajach ościennych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót. 

g. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne lub długotrwałe 

opady deszczu, śniegu, niskie, w tym ujemne temperatury) uniemożliwiające realizację 

zamówienia na warunkach technicznych określonych w niniejszej umowie, 

h. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 

konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i. wystąpieniem niezależnych Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na 

realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

k. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po potwierdzeniu w/w okoliczności 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o 

czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o 

okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką 

budowlaną realizację prac); 

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, 

obniżenia trwałości i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego 

utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi 

zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

a. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji obiektu 

(budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji obiektu 

(budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji umowy, 

c. zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm powodujących konieczność 

zrealizowania obiektu (budowlanego lub liniowego) powstałego w wyniku realizacji 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

2.3. zmiany wymiarów, zmiany szerokości, długości, zmiany położenia lub wysokości części robót 

budowlanych, zmiany szerokości, długości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych  

z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót; powyższe 

zmiany muszą wynikać z warunków terenowych wynikłych w trakcie prowadzenia robót i/lub z 

błędów lub rozbieżności w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, a także 
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w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robót na warunkach określonych 

w pkt 2.2; 

2.4. rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i 

racjonalnego wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o 

wartość niewykonanych robót w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

2.5. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności: 

kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.6. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą 

danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych); 

2.7. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 

społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 

jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, ob-

niżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 

umowy; 

2.8. zmianę zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robót fak-

turami częściowymi (nie więcej niż 1 dodatkową fakturą) w przypadku wydłużenia terminu re-

alizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 pkt 2.1. 

lub dla ewentualnych robót dodatkowych; 

 
 

§ 10 

1. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).  

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
3.1. Oferta Wykonawcy 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy.  
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 

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

Przy kontrasygnacie         

Głównego Księgowego:  


