
- str. 1 - 

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 

 

 

                                                                                                                            
                                    

umowa nr ..………… 

Zawarta w dniu ................ roku, w Głuszycy pomiędzy: Gminą Głuszyca, z siedzibą w 

Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, 58-340 Głuszyca, ……………….., 

reprezentowaną przez: 

1) ......................................................, (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głuszyca),  

2) ......................................................., 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a, 

........................................................... 

reprezentowanym przez: 

1.  ......................................................, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Stosowanie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

najkorzystniejszej oferty, Strony zawarły umowę następującej treści 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca 

dla inwestycji pn. "Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca", zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w 

ofercie z dnia .............stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ i Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, w tym decyzji administracyjnej 

umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania 

robót w zależności od sytuacji), wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i 

pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.  
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4.  Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pn..: „Eko Głuszyca  – tu mieszkam, tu 

żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” 

5. Wykonawca zobowiązuje się do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie 

w niej uzgodnionym.  

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin zakończenia robót będących Przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż do 

25.11.2020 r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie:  

1) wykonanie prac projektowych oraz związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień, decyzji, itp., umożliwiających wykonanie robót budowlanych 

2) wykonanie robót budowlanych, 

3) uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń i decyzji – jeżeli są one wymagane 

przepisami prawa 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 

dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.  

3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

Pierwszy harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 ma być sporządzony z podziałem na 

poszczególne roboty, które będą wykonywane w poszczególnych miesiącach 

inwestycji w rozbiciu tygodniowym oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako 

sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 

rozliczeniowym. 
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6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji pierwszy harmonogram, a 

Zamawiający dokona jego oceny w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego 

przekazania. Każda kolejna zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobligowany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego 

7. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumentację 

projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilości 

4 egz. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa związane z projektem. Projekt stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony 

żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności dokumentacja projektowa musi 

odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

5) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o sporządzona 

dokumentację wymienioną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa budowlanego; 

9. Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne i wymagane: mapy, opinie (w 

tym decyzje administracyjne), uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; 

10. Strony będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, dodatkowych 

okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy; 

11. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym przyjęte rozwiązania 

projektowe; 

12. Zamawiający uzgodni rozwiązania projektowe o których mowa w ust. 10 w terminie 7 

dni od dnia otrzymania przekazach przez wykonawcę przyjechać rozwiązań, o których 

mowa w pkt 11 

13. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dostawę mediów na 

teren budowy; 

14. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na 
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każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu; 

15. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

16. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska 

Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w 

tym zakresie; 

17. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

18. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

19. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

21. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

22. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

24. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

25. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

26. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia wskazany przez nadzór inwestorski; 

27. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
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28. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty 

podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

29. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót;  

30. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.; 

31. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur tak aby wynikało z nich 

jednoznaczne powiązanie z realizowanym projektem; 

32. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i 

kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane; 

33. Projektant i Kierownik budowy (robót) działać będą w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane; 

34. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (budowy) raz w tygodniu z udziałem 

zamawiającego, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli 

użytkownika 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....................... złotych brutto 

(słownie złotych: ...................................), w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej ......................................zł brutto, 
2) wykonanie robót budowlanych i montażowych oczyszczalni - wielkość 6 RLM 

przepustowość dobowa nominalna 1,20 m3/d – 10 szt. ....................... złotych 

brutto 

3) wykonanie robót budowlanych i montażowych oczyszczalni - wielkość 12 RLM 

przepustowość dobowa nominalna 2,40 m3/d – 4 szt. ....................... złotych brutto, 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT / nie jest płatnikiem podatku 

VAT  

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie 

za wykonane roboty do wartości 80% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 

ust. 1, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych 
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przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru 

robót. Płatności częściowe mogą być realizowane po wykonaniu w 100% danego 

elementu scalonego określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym. 

6. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy 

(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, 

którą  przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu 

umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W 

przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych 

dowodów zapłaty. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT.  

11. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, 

dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności zgodnie z § 5 ust. 7 umowy. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 

VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0%. 
10. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

§ 6 

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę  

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 

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

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

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

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

 
1 
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1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w par. 8 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej, 

2) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za 

wykonanie części robót.  

3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

4) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem nie 

później niż 2 dni przed planowanym termin wykonania opisanych w tym ustępie, 

umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną  

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

3) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót), 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

§ 8 

Kary umowne 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin 

zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 35% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

4) Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych pozycji robót określonych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia   

5) Za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego o którym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia   

6) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcą 0,02% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

7) Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcą 0,02% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień opóźnienia, 

8) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany 0,02% wynagrodzenia umownego określonego w §5 

ust. 1niniejszej umowy, 

9) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 0,02% wynagrodzenia umownego 

określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, 

10) Za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

0,02% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy 

11) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub Podwykonawca 

niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, wykonujących czynności, o 

których mowa w §  6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do  zapłacenia 

kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 



- str. 10 - 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego na dzień dokonania naruszenia, za każdą niezatrudnioną osobę. Kara 

umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym osoba nie była zatrudniona, 

chyba, że okoliczności, o której mowa wystąpiły z  przyczyn nieleżących po stronie 

wykonawcy 

12)  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset 

zł) za brak udziału w nardach koordynacyjnych (budowy), o których mowa w § 4 pkt 

34, bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia 

umożliwiającego Zamawiającemu   przesunięcie terminu narady koordynacyjnej  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej. Zapłata kary umownej na 

rzecz Zamawiającego, może nastąpić przez potrącenie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 35% należnego 

wynagrodzenia.  

4. W przypadku utraty przez Zamawiającego w całości lub części dotacji ze środków, o 

których mowa w §1 ust. 4 umowy, z winy Wykonawcy w tym w szczególności z 

powodu niedopełnienia terminów wykonania prac określonych w niniejszej umowie, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty utraconej 

dotacji. Zamawiający ma prawo potrącenia należnej z tego tytułu kwoty z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

5. Niezależnie od treści §8 ust.3 i 4 umowy Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

2. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................. zł (słownie 

złotych:....................................................) w formie ..................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

 końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

 wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za 

 wady.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

§ 10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.    

 

§ 11 

Prawo wypowiedzenia umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

 przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni   

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

 z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

 lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 10 dni od dnia stwierdzenia przez 

 Zamawiającego danej okoliczności.  

3) Wypowiedzenie następuje z dniem doręczenia wykonawcy oświadczenia o 

 wypowiedzeniu umowy 

2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Zamawiający: 

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) 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. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. Wypowiedzenie umowy następuje z dniem doręczenia stronie 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

4. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło wypowiedzenie umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

wypowiedzenie umowy; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
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odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty wypowiedzenie umowy oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. 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 umowę wypowiedzieć lub powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części robót 

lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu Umowy. Wraz z 

wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o 

podwykonawstwo, a także każdorazowo projekt jej zmiany.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności 

zawierać zapisy zastrzegające spełnienie przez podwykonawcę wymagań dotyczących 

gwarancji i rękojmi za wady tożsame z zapisami niniejszej umowy 

5. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub 

projektu jej  zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopii  zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy 

8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. Przed złożeniem faktury zamawiającemu 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom z potwierdzeniem otrzymania należności przez podwykonawcę. 

10. Wykonawca zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni od dnia 

zakończenia prac przez podwykonawcę 

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci 

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 

podstawie art. 647¹ § 1 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
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zaakceptowaną przez  Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 

odbiór fakturowanych robót,  z zastrzeżeniem ust. 8, 9 zapłaci kwotę będącą 

przedmiotem jego żądania lub wpłaci ją do  depozytu sądowego. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w  podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

15. Podwykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wraz z wnioskiem podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o 

dalsze  podwykonawstwo, a także każdorazowo projekt jej zmiany. Do zawarcia przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za  własne. 

 

§ 13 

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres 

................... miesięcy od dnia odbioru końcowego (wykonane roboty). Na urządzenia 

przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesięcy. W 

przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych 

przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej 

gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem 

elementów eksploatacyjnych. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 

przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
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rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji z 

tytułu rękojmi, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z 

parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz wady 

ujawnione po dokonaniu odbioru, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 

względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, w szczególności odpowiada za rozwiązania przyjęte w dokumentacji 

projektowej niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującym prawem. 

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 

wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 

Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na 

roboty wykonywane na podstawie tego projektu. 

§ 14 

Zmiana umowy 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w 

następujących przypadkach: 

1) zaistnienia warunków atmosferycznych na terenie budowy uniemożliwiających 

realizację robót w okresie ich występowania, co może być podstawą do przyznania 

dodatkowego czasu na zakończenie robót o długości równoważnej z długością 

występowania wyżej opisanych warunków atmosferycznych lub czasu w jakim 

realizacja tych robót była uniemożliwiona z powodu wystąpienia takowych 

warunków atmosferycznych; 

2) ujawnienia konieczności wykonania robót, których zakres nie mógł być 

przewidziany ani na etapie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, ani na 

etapie sporządzania oferty – termin może ulec wydłużeniu o ilość dni niezbędnych 

do wykonania tych robót   

3) wystąpienie opóźnień rozumianych jako wstrzymanie robót z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie zewnętrznych instytucji (np. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, itp.), co może być podstawą do 

przyznania dodatkowego czasu o długości równoważnej z zaistniałym 

opóźnieniem;  

4) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 

przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie 

prowadzonych robót – termin może ulec wydłużeniu o ilość dni niezbędnych do 

wykonania tych badań 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umowy w 

przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.  

3. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz w stosunku, do nowego Podwykonawcy 

nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP, 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 

budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2. SIWZ, program funkcjonalno – użytkowy załącznik nr 2  

3. Harmonogram – rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3 
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