
 

 

UMOWA Nr 1.9.BCh.2021 

 

Zawarta w dniu ………….. 2021r. w Łosicach pomiędzy Powiatem Łosickim                                  

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Pana 

Adama Wawryniuka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 

08-200 Łosice na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 89/2019 z dnia 19 

listopada 2019 roku, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przez:  

P. …………………………… - …………………………………………, zwanym dalej 

„Wykonawcą” o następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa została zawarta z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz w oparciu o § 3 Regulaminu 

udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach zamówień publicznych na dostawy, 

usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł (netto), 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                      

w Łosicach z dnia 19.02.2021r.  

§ 2  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej                   

Nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 w miejscowości 

Próchenki”  

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą oraz na warunkach określonych 

niniejszą umową. 

§ 3 

Przekazanie terenu budowy. 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi przez Zamawiającego niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

2. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia mienia stron umowy oraz innych zdarzeń w odniesieniu 

do robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności mienia osób trzecich spowodowane działaniem 

lub zaniechaniem Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu 

i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy 

obiektów              i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie 

technicznym. 

Termin wykonania robót. 

4. Termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 29 października 

2021r. 



 

§4 

Obowiązki stron 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 3 

ust.1, 

2) zapewnienie kontroli robót, 

3) dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy, 

4) dokonanie płatności w miarę postępu robót, zgodnie z postanowieniami § 8 i 9 umowy. 

2.Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) wyznaczenie kierownika robót, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 

3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, 

4) terminowe wykonanie robót , 

5) wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót , zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi 

przepisami prawa, 

6) dostarczenie materiałów wraz z deklaracją zgodności materiałów i wyrobów według 

normy, 

wydanej przez uprawnioną jednostkę oraz dostarczenie maszyn i urządzeń koniecznych do 

realizacji umowy, 

7) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) zgłoszenie obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 7 umowy, 

9) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

10) oznakowania miejsca robót. 

Odpowiedzialność 

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania robót ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

Wstrzymanie robót 

Inspektor nadzoru  może polecić wstrzymanie robót, jeżeli będą wykonywane niezgodnie                             

z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stanowiących załącznik do 

umowy, oraz jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich 

bezpieczeństwa (brak oznakowania robót lub gdy oznakowanie robót jest niezgodne z 

projektem 

oznakowania). 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie 

zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części 

zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. 

2. Umowa Podwykonawstwa 

1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym 

podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 

Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej. 



3) Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może 

zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich 

nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za 

zaakceptowany. 

4) 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. 

5) 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.  

6) W ciągu 14 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający 

może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku: 

     a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa, 

     b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia. 

7) Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi                     

w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy. 

8) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy 

Podwykonawstwa      w terminie określonym w pkt 6 powyżej uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, 

która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy 

przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

9) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców               

w okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Zamawiającego. 

Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia Zamawiający do 

jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy. 

10) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może za zgodą Zamawiającego 

dokonywać zmian Podwykonawców. 

3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza 

podwykonawcy/om 

1) Zgodnie z ofertą z dnia ……………. Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om 

………… …..…..………………………….. następujące części zamówienia : 

      a) ………………………………… 

      b) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

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

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za 

swoje działania. 

4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), 

na etapie realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie 



warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania. 

5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

„Konsorcjum”. 

6) Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w 

umowie do reprezentowania stron Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

2) Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację 

swych zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe 

rozliczenie się ze wszystkimi podwykonawcami. 

3) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę 

Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje                  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli 

w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, 

zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 



wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż 

bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za 

realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym 

samym zamawiającego, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej 

kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez 

wykonawcę, jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne 

z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto ………….. zł, (słownie: …………………………………) 

w tym podatek VAT stawka (…..%), co stanowi ……………… zł, (słownie: ………………) 

wynagrodzenie netto:  ……………. zł, (słownie złotych: ……………………………………), 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do 

odbioru 

ostatecznego (końcowego), składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego (końcowego) w terminie 5 dni roboczych 

od 

dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

rozliczenie finansowe robót. 

4. W przypadku, gdy według Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Zamawiający w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego). 

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu 

odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek. Wykonawca usunie je na własny koszt w 

terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Płatności i fakturowanie robót 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokół 

odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym 

przez Wykonawcę. 

2. W związku z postanowieniem określonym w ust. 1 zamawiający nie przewiduje udzielania 

zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia. 

3. Niniejsza umowa przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia.  



4. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty 

należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców                  

i dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie 

Umowy Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych 

dowodów zapłaty lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale, że 

otrzymał należne mu wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze . 

7. Termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

         Fakturę należy wystawić wg wzoru: Nabywca: Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6,  

       08-200 Łosice, NIP 496 02 49 456 

        Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice  

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

Przedstawiciele stron 

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: 

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

2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: Andrzej Stańczuk- Kierownik 

Działu Budowy i Utrzymania Dróg w ZDP Łosice.  

 

§ 10 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 

36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

2. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po 

ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,                   

a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie w terminach ustalonych 

każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 

14 dni od daty zgłoszenia wady. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym                     

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6 .Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości:…………… zł, co stanowi 5% wartości umowy 

brutto w formie pieniężnej w dniu ……………….. 

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

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach           

i wysokościach jak niżej : 



1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia  nastąpi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie  

okresu rękojmi za wady. 

10. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez 

strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi. 

11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

 

§ 11 

Kary umowne 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają następujące kary 

umowne: 

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

1) w przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy; 

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 3 ust. 4 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu 

zawarcia umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót                         

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia 

umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich 

usunięcia;  

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;  

5) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika robót, przez inną osobę niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

netto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

6) za niestawienie się Kierownika robót na pisemne wezwanie Zamawiającego / Inwestora 

na placu budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego po upływie wyznaczonego terminu; 

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w realizacji robót zgodnie                         

z dokumentacją techniczną, Zamawiający/Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich 

usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia / niewykonania. 

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

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                           

o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości           

1 000,00zł. 

     11)  Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 

             łącznym wymiarze. 



 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych 

wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je 

nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich kosztami obciąży Wykonawcę.  

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, z faktury. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 

kary umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma 

obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:  

a)  w  przypadku odstąpienia  od  umowy  przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w dniu zawarcia umowy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy;                                       

9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa                

w §12 ust 1. 

10. Łączny limit kar umownych dochodzonych przez strony nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi 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 tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia poniżej 

wskazanej przyczyny: 

a. nieodebrania przez Wykonawcę placu budowy w terminie ustalonym przez strony; 

b. opóźnienia w realizacji umowy powyżej 14 dni. 

 

 

§ 13 

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 



W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

do tej ustawy. 

 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

               Zamawiający:                                                              Wykonawca:             

                     

                    

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

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 

 

………………………………………. 

 


