
UMOWA  Nr 1/PN/2015 [wzór] 
 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
dnia ………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
1. Joachima Hadama  - Dyrektora PZD 
 
a ……………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1. ............................  - ......................................... 

 
§ 1 

 
Definicje 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego, stanowiącej integralną część umowy. 
2. Dokumentacja robót - projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogram rzeczowo-finansowy. 
3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia 

Wykonawcy. 
4. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy. 
5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, 

który to protokół zawiera ocenę wykonania robót. 
6. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie 

gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.  
7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych 

niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania 
robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, 
poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy. 

9. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie 
części przedmiotu umowy.  

10. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności.  

 
§ 2 

 
Przedmiot umowy 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony nr 1/PN/2015 z dnia 11.02.2015 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O  
(DW487 – Kol. Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do 8+755 – etap II 
 
3. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar robót. 
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy określa szczegółowy zakres z podziałem na 

poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót. 
 

§ 3 
 
Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych robót. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie frontu robót, 
2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 



3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót, 
4) oznakowanie robót zgodnie z projektem oznakowania robót zaakceptowanym przez organ zarządzający ruchem, 
5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania 

robót, 
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
 
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem 
zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. 
pracowników i osób trzecich, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 
§ 5 

 
Termin realizacji Umowy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie:  

Wycinka drzew do 31 marca 2015 
Całość zamówienia do 31 lipca 2015  

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w dniu podpisania umowy 
3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej; 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi być potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru; 
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo należytej staranności 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny 
okres przesunięcia terminu zakończenie równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 
niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w ewentualnym protokole konieczności. 

6. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
 

§ 6 
 
Odbiór robót 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. 

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie 
albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy,  
2) dokumentacji powykonawczej, 
3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 
4) protokołów badań, 
5) gwarancji, 
6) aprobat technicznych, 
7) atestów i certyfikatów jakości, 
8) deklaracji zgodności z PN, 
9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały 
miejsce, 
10) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy. 

4. Odbiór częściowy i końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 



5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do 
dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający 
potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 
zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, 
Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo 
prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z 
wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy 
jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po 
potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez 
Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może 
ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru 
inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół 
taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia. 

10. Roboty zostaną wstrzymane przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia, że są one realizowane niezgodnie z 
warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych, przepisami BHP lub oznakowanie robót jest niezgodnie z 
projektem oznakowania robót. 

 
§ 7 

 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  brutto w wysokości 

……………………….. zł (słownie:……………………………………zł brutto). 
 
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 
Zawiera ono ponadto następujące koszty: 
- wykonania robót tymczasowych (tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarze  robót, a są potrzebne do 

wykonania robót ujętych w przedmiarze, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót)  
- koszty prac towarzyszących, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja placu budowy 

wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania 
robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 
rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Głównego Księgowego zamawiającego i samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą  być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
lub konieczność zapobieżenia awarii. 

5. Rozliczanie wykonywanych robót odbywać się  będzie w okresach nie krótszych niż miesięczne. Wartość wykonanych w 
tym okresie robót będzie obliczana następująco: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu 

do całości wykonanych robót) zmiana  ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 
faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku 
wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodne z ust. 5a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te będą rozliczone na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowywane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez 
Wykonawcę, 

- w przypadku braku odpowiednich cen czynników produkcji, zostaną one przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania, 

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich 
braku odpowiednie pozycje KNR lub KNNR. W ostatecznym przypadku wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 



6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w 
kosztorysach ofertowych. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
8. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone 

etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wystawienie faktur następuje na 
podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie 
podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu ściętego drewna po uprzednim dokonaniu klasyfikacji i obmiaru przez 
komisję złożoną z przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela zamawiającego i osoby uprawnionej w charakterze 
rzeczoznawcy. 

10. Sprzedaż drewna dokonana zostanie zgodnie z zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie 
w sprawie pobierania opłat za drewno pochodzące z wycinki drzew w pasie drogowym, z dnia 28.02.2011  

11. Po dokonaniu obmiaru Zamawiający wystawi Wykonawcy rachunek za drewno (termin płatności do 3 dni). Wykonawca 
ma prawo pobrać drewno dopiero po dokonaniu zapłaty należnej Zamawiającemu. 

 
§ 8 

Podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  
2. 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. 
3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w 
trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, 
(przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 – dni od przekazania może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2 niniejszego paragrafu. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 
14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.3.  Niezgłoszenie sprzeciwu 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
5. Przepisy ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.    
6. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych podwykonawców za  
wykonane przez nich roboty budowlane: 
 a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez podwykonawców ( w 
tym również dalszych podwykonawców) robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży 
oświadczenia podwykonawcy/ podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy 
wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia,  
 b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót 
budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich 
podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi 
opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu 
aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca 
zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia 
oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały wykonane.  
7. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie niniejszej 
umowy.  Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę kare umowną w wysokości 2 000 zł lub odstąpić od umowy. 
8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 
podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące 
osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego 
podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.  
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje  własne. 



10.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również podwykonawców 
i dalszych podwykonawców. 

 
§ 9 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w punkcie 15 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 5% wartości zamówienia określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
2. Zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania 

wysokości. 
3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za 

należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w 

gwarancji jakości. 
 

§ 10 
 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.  
2. Termin gwarancji ustala się na …………… miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od 

Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające 

jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli 
wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany 
w stanie niezupełnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w 
chwili odbioru.  

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania 
przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli 
Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej 
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których 
wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie 
projektu lub rozwiązania technicznego. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia 
lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej. 

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym – brak takiego dokumentu nie zwalania 
Wykonawcy z odpowiedzialności w ramach gwarancji. 

 
§ 11 

 
Roboty dodatkowe 
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub 

zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach 
wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania 
wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa 
Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, 
parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy 
wykonania. 

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru.  

 
 



§ 12 
 
Odstąpienie od umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej 
wpisem w protokole odbioru. 
 

§ 13 
 
Kary umowne 
 Strony ustalają możliwość stosowania kar umownych: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych Umową w wysokości 0,3% wynagrodzenia   
    umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,  
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości 0, 3 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1, naliczaną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego w 
§7 ust.1, 
d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu 
zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 
e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub projektu jej zmiany – 2000 zł., 
f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych lub jej zmiany – 2000 zł., 
g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w § 8 
ust.3 umowy – 2000 zł.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w 
wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1.  
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu nie może 
przekroczyć 20 % wynagrodzenia określonego w par. 7 ust. 1 umowy.  
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń odszkodowawczych w wysokości 
poniesionych szkód, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.    

 
§ 14 

 
Jeżeli Zamawiający utraci z winy Wykonawcy dofinansowanie ze środków zewnętrznych, Wykonawca pokrywa straty 
poniesione przez Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) nie stanowią inaczej. 
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli 

zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 
Zamawiający: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno 
Wykonawca:………………………………………………………………………………………………… 
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku 
braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
- Oferta Wykonawcy, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Projekt budowlany, 



- Przedmiar robót, 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą 
w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej 
nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór 
taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Przedstawicielami Stron są: 
a) Zamawiającego: 
Inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………………………………..………………………. 
b) Wykonawcy: 
Kierownik budowy:…………………………………………………………………………………………………... 
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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