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Umowa Nr ........  

 

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy: 

Gminą Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno  reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Bedlno –  Józefa Ignaczewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Czajka 
zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym,  

 

a  firmą 

..............................................................................................................................................................., 

reprezentowaną przez: 

 

1. .......................................................................................................................................................... 

 

2. .......................................................................................................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  dalej P.z.p., 
opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: Przebudowa sieci 

wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów  
w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: 

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów 

oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele  p.poż. 

Projektowaną sieć lokalizuje się w  pasie  dróg gminnych oraz na innych terenach 

będących we władaniu Gminy Bedlno. 

a) Zakres rzeczowy do wykonania obejmuje m.in.: 

• sieć  wodociągową –  projektowaną  z  rur  PVC Ø 110 w tym odejścia do 

hydrantów, całkowita długość sieci –2450 mb, 

• hydranty nadziemne Ø 80 mm – 11 szt., 

• przyłącza wodociągowe – projektowane z rur PE Ø40; całkowita długość przyłączy 

– 64,58mb (w tym 7 przyłączy o łącznej długości 14,4m do granicy działek - koszt 

kwalifikowany, oraz 6 przyłączy na działkach prywatnych). 

• zsuwy DN 80  - 11 szt., 

• zasuwy DN 100 z miękkim uszczelnieniem –  2 szt., 

• zasuwa DN 150 z miękkim uszczelnieniem – 1 szt., 
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• kształtki PCV, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie przewiertów lub przecisków w rurze osłonowej DN 200 o dł. 4,0 mb i 

5,00mb w pasach drogowych, 

• płukanie, dezynfekcja sieci, 

• zlecenie i uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.  2294) potwierdzonych badaniami w 

akredytowanym laboratorium; 
b) Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie 

oferowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in: 

• organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, 

• obsługa geodezyjna tj. wytyczenie obiektów budowlanych i wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokonanie badań wydajności hydrantów, 

• Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania  na własny koszt odpadów powstałych podczas 

realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami 

pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Wykonawca 

jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie prace nieuwzględnione w przedmiarze 

robót, a ujęte w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na piśmie, na wezwanie Zamawiającego, 

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie 

określonym na wezwaniu.  

5. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych: 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach 

tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, 

nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 

wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako 

rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający 

zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń 

równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych 

lub lepszych niż wskazane. 

Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót 

materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej 

postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być co 

najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki 

urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w 

dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 

spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać 

stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 

przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim 

wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, 

wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do 

użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

6. Zamówienie będzie realizowane przy udziale środków  z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie 
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inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów w małej 

infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

 

§ 2. 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. 

 

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

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 4 w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 Wykonawca zobowiązany 

jest: 

a) na dzień podpisania umowy złożyć: 

▪ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 

P.z.p.  przy realizacji zadania będzie korzystał z pracowników zatrudnionych na 

podstawie umów o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ, 

b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego zakresie złożyć 

wskazane w piśmie dokumenty: 

▪ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. 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 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

lub 

▪ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie wykonawcy lub podwykonawcy. 

Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r.  o ochronie danych osobowych (pozbawione danych osobowych pracowników 

– adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL oraz wynagrodzenia). 

Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie w terminie 5 

dni roboczych przedkładać wskazane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osób o umowę o pracę. 

 

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a P.z.p. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez: 

▪ wezwanie do okazania dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b),  

▪ w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

▪ brak złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 2  a) – w wysokości 200,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

▪ brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego 

zakresie, o których mowa w pkt. 2 b) – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,  
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▪ w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji 

Pracy (dalej PIP) o przypadkach wykonywaniu pracy przez osobę lub osoby nie 

zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – w wysokości każdorazowo 2.000,00 zł. 

Wysokość kary dotyczy każdej osoby, która została ujawniona przez PIP.   

 

4. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) osoby wykonujące czynności w branżach:  ogólnobudowlanej i instalacyjnej - wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu 

budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych  itp. 
 

§ 3. 

Termin 

1. Termin wykonania  przedmiotu umowy – do dnia 16.11.2020 r.  

2. Przekazanie placu budowy - ………………………….. (termin zostanie ustalony w dniu 

podpisania umowy z wykonawcą robót). 

3. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokółem 

odbioru przedmiotu umowy (protokół bez zastrzeżeń). 
 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy. 

2. Przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz 

kierowników robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

3. Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 

elektryczną, wodę oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakończeniu prac. 

4. Pełnego pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów (jeżeli 

wystąpią) na cele budowy. 

5. Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania. 

6. Wykonania oznakowania terenu budowy. 

7. Zapewnienia i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej w zakresie inwentaryzacji. 

8. Dozoru mienia na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi 

robotami 

9. Zapewnienia obecności Kierownika budowy odpowiednich do prowadzonych robót. 

10. Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zabezpieczenia i chronienia przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie 

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz 

istniejących instalacji i urządzeń (z przywróceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku 

zniszczeń). 

12. Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

13. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego. 

14. Prowadzenia dokumentacji budowy. 
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15. Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu. 

16. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia 

– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

17. Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w 

budownictwie. 

18. Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

19. Wywozu gruzu oraz wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek (na własny koszt). 

Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi podmiotami miejsce na 

składowanie materiałów z rozbiórki i dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający 

przyjęcie materiałów do utylizacji. 

20. Zgłaszania zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających. 

21. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia 

Zamawiającemu. 

22. Zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru pismem i uczestniczenie w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o 

którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego. 

23. Przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów 

wymaganych prawem budowlanym. 

24. Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej 

gwarancji jakości i rękojmi. 

25. Posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł przez  cały  okres  realizacji  

umowy.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  polisa  starci  ważność Wykonawca  najpóźniej  w  

dniu  upływu jej  ważności  zobowiązany  jest  dostarczyć  nowy  dokument wraz z dokumentem 

potwierdzającym jej opłacenie w całości lub w rozbiciu na raty. 

26. Zapewnienia ciągłości dostaw wody, wszystkim odbiorcom zaopatrywanym z wodociągu, 

który podlega przebudowie. 

27. Powiadomienia Zamawiającego o przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych 

prac związanych z przebudową sieci wodociągowej najpóźniej 2 dni przed ich terminem. 

 

 

 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego 

zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w 

umowie, a niezbędnych do należytego wykonania całego przedmiotu umowy. 

 

§ 5. 

Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie 

 

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

 

1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienie siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne 

następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, 

b) wystąpienie uniemożliwiające kontynuowanie robót warunków atmosferycznych; 

warunków geotechnicznych; warunków geologicznych; warunków wodnych; warunków 
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hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; warunków terenowych w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 

infrastrukturalnych lub ich części; a także wystąpienie pożaru, 

c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, 

d) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 

e) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót 

budowlanych, 

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 

określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 

są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron,  

h) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku 

wystąpienia wypadków drogowych powstałych w strefie robót. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy biorąc pod 

uwagę czas trwania zdarzenia. 

Uwaga: 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikła z działań lub braku działań 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

  

2. Zmiany wynagrodzenia umownego:  

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót. Strony ustalą 

wartość na podstawie danych z kosztorysu ofertowego, która następnie zostanie 

wprowadzona aneksem do umowy. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania 

określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia, 

odszkodowania itp.,  

b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu 

zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w  art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

P.z.p. Wykonawca do wyliczenia wartości robót dodatkowych przyjmie czynniki 

cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku brakujących cen w 

kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie.  

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy 

zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie umowy, 

c) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji 

zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji 

projektowej z uwagi na: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost 

wydajności urządzenia, poprawa funkcjonalności -  zamienne zakresy robót lub materiały 

zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle 

konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys zamienny. Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, chyba że wnioskodawcą zmiany 

jest Zamawiający wówczas Zamawiający występuje pisemnie do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia wartości robót lub materiałów zamiennych 
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przyjmując czynniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego a w przypadku 

brakujących cen materiałów w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający ich wbudowanie. 

Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego po uprzednim zaakceptowaniu przez instytucje 

dofinansowującą; zmiana wymaga podpisania przez strony aneksu, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

3. Za zgodą strony umowy, dopuszcza się również dokonanie zmian postanowień zawartej umowy 

w zakresie możliwości składania faktur, w przypadku wystąpienia okoliczności objętych 

katalogiem zdarzeń ust. 1 i 2 niniejszego §  nawet w przypadku gdy zdarzenie te nie 

spowoduje zmiany terminu wykonania robót budowlanych. 

4. Zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zmiana osób 

pełniących obowiązki Kierowników robót/ Kierownika budowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa 

poprzez: 

a) wskazanie innych podwykonawców, 

b) rezygnację z podwykonawców, 

c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, 

d) wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w 

postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa (art. 36b ust. 1), 

W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, 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. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie terenu budowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: 

kwota netto ………………… PLN, kwota brutto ………………………. PLN, zgodnie 

z załącznikiem nr 2. 
2. Kwota ryczałtowa uwzględnia m.in.: 

a) koszty wszystkich robót, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia, 

wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jak również wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków 
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Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

b) wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego  

z obowiązującym Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i wiedzy technicznej 

zrealizowania przedmiotu zamówienia,  

c) opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, koszty ubezpieczenia 

robót, uwzględnia upusty, jakie wykonawca oferuje itp. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca budowy przedmiotu 

umowy. 

  

§ 8. 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, 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. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 143b ustawy P.z.p. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych  od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniające  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7. 

 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z 

pkt 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

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

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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11. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w pkt 8 lit. a) i b).  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w pkt 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. 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 w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż w umowie podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 

wybranym w postępowaniu przetargowym, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. W zakresie zapłaty wynagrodzenia: 

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane, 

b) wynagrodzenie, o którym mowa w  lit. a) , 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, 

c) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

d) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

lit. a). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji, 

e) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. d), w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może: 

➢ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

➢ 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 

➢ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, 

 

f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w lit. a), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

g) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. a), lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

15. Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z 

jego winy. 

 

 

 

 

§ 9. 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą będzie: ………………….., tel. 

………………., e-mail: ……………………………….. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego 

pełnić będzie: 

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

3. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza się osoby:  

a) .................................................................................. posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności ………………………………………………………, nr upr. ………….…… 

 

§ 10. 

Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

a) wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych, 

pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego. 

b) Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia 

zawiadomienia. 

 

2. Protokół odbioru końcowego: 

a) wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru 

końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru 

końcowego robót tj.: 

▪ protokóły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji, aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty itp., 

▪ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

▪ dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie 

budowy, 

▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

b) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem 

wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac, 

c) w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru, 

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. 

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 

mailto:rrg@nowyduninow.info.pl
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a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę, 

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od 

umowy. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

d) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników 

odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień  zwłoki, 

b) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w § 14 pkt. 5 lit. c) – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł  za każde 

zdarzenie,  

d) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za 

każde zdarzenie, 

f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł  za każde zdarzenie,  

g) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub zostanie stwierdzony brak podjęcia 

obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót lub brak obecności ich na budowie, o 

których mowa w § 4 ust. 9 umowy  – w wysokości 500,00 zł  za każde naruszenie, 

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 

500,00 zł  za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

i) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 200% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część zadania. W przypadku, gdy szkoda 

powstała z tego tytułu przewyższa karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

j) za zwłokę w usuwaniu wad/usterek/awarii w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 500,00 zł  

za każdy dzień  zwłoki, 

k) za  brak  dostarczenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia 

działalności gospodarczej jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa traci ważność, o której 

mowa w § 4 pkt. 25 – w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

l) za  brak  ciągłości  dostawy  wody  dla  mieszkańców z   winy   Wykonawcy w   trakcie 

wykonywania  przedmiotu  zamówienia – w  wysokości  2.000,00  zł  za  każdy  dzień,  w 

którym przerwa w dostawie wody przekraczała łącznie 2  godziny. 

 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

b) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej 

wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia 
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przez Wykonawcę szkody, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez 

wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

w przypadku gdy: 

a) firma Wykonawcy zostanie rozwiązana lub złożony zostanie wniosek o likwidację lub 

upadłość,  

b) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 

c) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 pkt. 14 lit. a), lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

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

6. W przypadku określonym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania ani kar ani odszkodowania. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia wymagalnych kar 

umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 
 

§ 12. 

Rozliczenia i płatności  

 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na postawie faktury końcowej. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego (bez zastrzeżeń) 

potwierdzający wykonanie  przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

3. Termin płatności faktury  - do 30 dni liczonych od daty  złożenia prawidłowo wystawionej 

faktury u Zamawiającego. 

4. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto 

................................ Nr ………………………............................................................................ 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy  o nr ………………………. służy 

prowadzeniu działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje rachunek  VAT 

służący mechanizmowi podzielnej płatności (split payment)̎. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości,  że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone   z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności  (split payment)̎. 
6. W przypadku fakturowania robót, które były wykonywane przy udziale podwykonawcy lub 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wymienionych 

dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

 

 

§ 13. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 

3) jakości na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na 

czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w 

robociźnie.  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowego przedmiotu umowy,  



__________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
strona 14 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad - w dniu następnym po odbiorze 

końcowym.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w którym wada była usuwana.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania ujawnionych wad, usterek i awarii.  

6. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi 

udziela Wykonawca. 

 

 

§ 14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca składa zabezpieczenie  

w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę…................................... złotych,  

w formie:…........................................................................................................................................... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający: 

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane 

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej, 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1 z 

ważnością do 30 dnia włącznie liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. do dnia 16.12.2020 r. 

b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty o której mowa w 

ust. 1, z ważnością do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, tj. do dnia 

…………..(termin zostanie wyliczony po uwzględnieniu okresu udzielonej przez wykonawcę 

gwarancji), 

c) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w terminie 3 dni przed upływem ważności okresu obejmującego 

zabezpieczenie i przedłożenia Zamawiającemu w tym terminie wznowionego dokumentu 

zabezpieczenia. Obowiązek ten dotyczy np. sytuacji, gdy wykonawca nie wywiąże się z 

obowiązku terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, który jednocześnie spowoduje 

zmiany terminów ważności dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, określone w pkt. a) i b). 

 

 

§ 15. 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie  z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1 ze zm.).  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z 

przepisami  o których mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 

związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 

Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 17. 

Integralną częścią umowy  jest: 

• Oferta cenowa  - druk ofertowy – zał. Nr  

• Zestawienie wartości ryczałtowej z podziałem na elementy robót – zał.  Nr 2 

• Karta gwarancyjna – zał. Nr 3 

 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, 1 

egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca:     
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Dotyczy:  

Przebudowa sieci wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów 

 w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: Przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno. 
 

Gwarantem jest Wykonawca Umowy nr …………………… 

nazwa ………………………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:  

Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy na roboty budowlane pn. Przebudowa sieci 

wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów. 
 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w odniesieniu 

do całego przedmiotu Umowy, niezależnie od tego czy roboty albo materiały i/lub urządzenia w ramach 

Umowy wykonywane są lub dostarczane są przez Wykonawcę czy też przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa poniżej w punkcie 2.2. 

1.3. Okres gwarancji jakości wynosi ….. miesięcy na całość robót i liczony jest od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w Umowie. 

1.4 Okres gwarancji jakości dla materiałów  i/lub  urządzeń dostarczonych w ramach Umowy 

wynosi …. miesięcy i rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.  

1.5 Okres gwarancji dla robót lub dla materiałów i/ lub  urządzeń ulega wydłużeniu o czas trwania 

napraw gwarancyjnych. 

 1.6  Okres rękojmi dla robót, maszyn i urządzeń wynosi …. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego.  

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: (i) wadę 

fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarię, przez co należy rozumieć 

wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu części sieci 

kanalizacji sanitarnej  wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. Umowy. 

1.6. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również 

wymianę elementu Robót wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy na wolny od wad.  
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2. Obowiązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 

(a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana - do 

żądania wymiany wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad; 

(b)  wskazania trybu usunięcia wady; 

2.2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

(a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu robót wchodzącego w zakres 

przedmiotu Umowy na wolny od wad. 

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne  odbywać się będą co najmniej  raz w roku w okresie 

obowiązywania gwarancji, lub częściej jeżeli wymaga tego gwarancja jakości udzielona przez 

producenta maszyny lub urządzenia.  

3.2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 

osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 

Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu 

gwarancyjnego. 

3.6  Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości obciąża 

Gwaranta.  

4.  Tryby usuwania wad 

4.1.  Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady tj.: 

nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego, 

4.2. Termin usunięcia wad: 

a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii, 

b) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany urządzeń będą usuwane w ciągu 7 dni 

od daty zgłoszenia, 

c) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót, maszyn lub urządzeń będą 

usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do 

dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania prac, wyznaczą 

protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad. 

Po bezskutecznym upływie określonego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad  

i szkód na koszt Gwaranta - Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność  

w pierwszej kolejności z kwot zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). 

Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w 

zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji. 
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4.3.  Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 

protokołu. 

4.4.  Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 

Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w 

określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 

gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w 

szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla tej części robót 

/danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6.  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w 

eksploatacji/ użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem 

spowodował w toku usuwania wad. 

5.  Komunikacja 

5.1.  O każdej wadzie Zamawiający  powiadamia telefonicznie/pisemnie  przedstawiciela Gwaranta. 

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić 

sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest  za pośrednictwem 

faksu/maila/osobiście. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, 

jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem/mailem 

na wskazany numer/adres poczty Gwaranta. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz  do kontaktów w celu  przekazywania, 

przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie 

dołączony do Protokołu Odbioru Końcowego. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

……………………………………………………….. 

(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na 

adres: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311Bedlno. 

O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. 

6.  Postanowienia końcowe 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

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

 

 

 

 
….………………………………………..                                                          ………………………………………………..  
(podpis Zamawiającego)                                                                            (podpis Gwaranta) 


