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Umowa Nr 6/UZP/PT/2018 
 

zawarta, w dniu ……………………..pomiędzy: 

Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-

175, NIP 554-030-90-92, REGON 090072920,  KRS 0000122406 zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  

 
1) ………………………….. – ……………………….., 

a 
…………………………………………………………………………., NIP ……………………., REGON ……………………,  
KRS ………….…………… 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

 
1) ……………………………. - …………………………, 
 
w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę, następującej treści: 
 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.: Rozbudowa oświetlenia dla ciągu 

pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy oraz przebudowa drogi w 

zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na odcinku od mostu do ul. Konnej w Bydgoszczy, zgodnie z   

wybraną ofertą Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji zadania, w którego skład wchodzi: 

1.1.Rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. 

Hipicznej w Bydgoszczy  

1.2.Przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na odcinku od mostu 

do ul. Konnej w Bydgoszczy. 

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, realizowane są w oparciu o dostarczoną przez 

Zamawiającego dokumentację techniczną oraz szczegółową specyfikację techniczną, opracowane przez 

Pracownia Projektowo Realizacyjna Emi – Projekt, Warzymice 98B, 72-005 Przecław, w tym na podstawie 

braku sprzeciwu z dnia 23.08.2017r. wobec zgłoszenia z dnia 21.07.2017r. obejmującego przebudowę drogi w 

zakresie wykonania oświetlenia w pasie drogowym ulicy Hipicznej w Bydgoszczy (na odcinku od mostku do ul. 

Konnej) i decyzji nr 160/2018 z dnia 20.02.2018r.obejmujące: rozbudowę oświetlenia dla ciągu pieszo-

rowerowego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy na działkach nr 40, 53 – obręb 0367; 

1,2 – obręb 0365; 9/3 – obręb 0366 na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w 

Bydgoszczy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, 

które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanych z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe 

ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się 
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szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i  że 

ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i 

gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji 

Inwestycji, w tym szczególnie z: stanem istniejących przepustów kablowych, ich umiejscowieniem i nie ma 

zastrzeżeń, możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i 

wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w 

związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

§ 2. 

INTERPRETACJA DOKUMENTÓW UMOWY. 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu 

praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów 

zgodnie z ust. 3. 

3. Integralnymi składnikami umowy, poza postanowieniami  umowy, są interpretowane w następującej kolejności 

następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy - kopia, stanowiąca-załącznik Nr 1, 

2) Kosztorys ofertowy- załącznik nr 2, 

3) Dokumentacja techniczna, SST -załącznik Nr 3, 

4) Karta gwarancyjna – załącznik Nr 4, 

5) Umowa/y z Podwykonawcą/ami, stanowiąca/ce- załącznik Nr 5….(o ile dotyczy) 

§ 3.  

TERMIN UMOWY. 

1. Termin realizacji umowy: 31 dni. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy z dniem podpisania umowy.  

§ 4.  

CENA UMOWY. 

1. Cena umowy za wykonanie pełnego zakresu kosztorysu ofertowego zadania, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wynosi  ……………………….. (słownie: 

………………………………………………./100) PLN, w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj. 

……………………………………………(słownie: ……………………………../100  ) PLN. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy należy się wynagrodzenie według niepodlegających waloryzacji cen 

jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie 

wykonanych i odebranych robót - stanowić ono będzie ostateczną zapłatę Wykonawcy. 
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Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co objęte zamówieniem podstawowym, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego – określonego w ust.1, w przypadkach ich 

wystąpienia.  

§ 5.  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

*) Zapisy tej klauzuli odnoszą się do zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu* (dla zabezpieczenia w innej 

formie dopuszczonej przez Zamawiającego, treść zobowiązań zostanie odpowiednio zmodyfikowana) 

1.1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej 

w ofercie, tj. …………………………………. (słownie: …………………………………/100) PLN, w gwarancji 

ubezpieczeniowej/w pieniądzu* (Zał. ….), która zdeponowana będzie na czas trwania Umowy w banku 

Zamawiającego. 

2. Kwota w wysokości ………………… (słownie: ………………………………………./100) PLN stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne równolegle z okresem gwarancji, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………. (słownie: ………………………………………../100) 

PLN, wniesiona w gwarancji ubezp./pieniądzu*, która na czas trwania okresu rękojmi za wady fizyczne i na 

okres gwarancji zdeponowana będzie w banku Zamawiającego, i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie tego okresu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego obowiązującymi w banku 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy*. 

§ 6.  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Osobą po stronie Zamawiającego nadzorującą prawidłową realizację przedmiotu umowy jest Inspektor 

Nadzoru ………………………………………………………, nr uprawnień…………………………………………………………………………., 

nr ewidencyjny przynależności do izby inżynierów budownictwa ………………………………………………………… 

 

2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych  

w umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 

2255). 

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną poprzez wpis do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, 
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Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku 

wystawić pisemne potwierdzenie, swojej ustnej decyzji. 

 

§ 7.  

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest 

……………………………….–kierownik budowy, nr uprawnień …………………………………………………………………..…, 

 nr ewidencyjny przynależności do izby inżynierów budownictwa …………………………………………………………. 

 

§ 8. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 

*) Zapisy ust. 1, 2,3, 4,  i 20  zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu zamówienia.*)        lub 

Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie wskazanym  

w ofercie.  

2. Na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego, stanowiącej załącznik do 

niniejszej umowy, Podwykonawcą:  

- w zakresie ……………………………………………………….. jest ………………………………………………………………- załącznik Nr …,  

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu w ust. 2 musi być uzasadnione przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę 

z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego pisemnego wniosku o jego 

zmianę, opisując okoliczności uzasadniające zmianę terminu umowy. 

6. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z umową, szczegółową specyfikacją techniczną 

i dokumentacją techniczną, uzgodnieniami w projekcie budowlanym, poleceniami Inspektora Nadzoru, 

zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

7. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie 

koszta związane z wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi Wykonawca. 

8. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 

celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.  
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9. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych 

robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie 

Wykonawca. 

10. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za 

pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

11. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek należy prowadzić w 

sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako 

staroużyteczne.  

12. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i winien być odwieziony, zgodnie z 

przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu  

z właściwymi władzami, na składowisko wybrane przez Wykonawcę, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej 

ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych, i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży 

po stronie Wykonawcy.  

13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze  

oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody. 

14. Wykonawca zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, dostępu do 

każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją umowy roboty będą wykonywane. 

15. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w 

ustalonych miejscach i należytym porządku.  

16. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót  

na własny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej w 

terenie. 

17. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia i w pełni 

przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu 

i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, 

oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym. 

18. Harmonogram robót z szczegółowym projektem organizacji prac Wykonawca musi przedstawić po podpisaniu 

umowy.  

Projekt szczegółowy organizacji ruchu zwiedzających po przekazaniu placu budowy wykonawcy należy uzgodnić z 

Zamawiającym, przestrzegając regulaminu LPKiW Myślęcinek. W trybie roboczym po wyborze Wykonawcy, 

nastąpi wyznaczenie traktów zgodnie z sugestią Zamawiającego wraz z oznakowaniem i wygrodzeniem 
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taśmami, przejść zastępczych dla zwiedzających, uwzględniając trasy przejazdów sprzętu transportowego 

Wykonawcy. 

 Wszystkie roboty objęte umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez 

potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na przejściach oraz terenach należących do 

Zamawiającego lub innych osób zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami harmonogramu prac. Każde 

wstrzymanie ruchu na terenach ciągów komunikacyjnych, które nie zostały zaplanowane w harmonogramie 

wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. 

19. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego 

doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma 

obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i 

okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 

20. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 

samego Wykonawcy.  

21. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną w ofercie w pkt. 1.4 

formularza oferty, musi być to uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim 

przypadku Strony dokonają zmiany umowy w niezbędnym zakresie. 

22.Wykonawca jest mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo*. 

23. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych powyżej, należy: 

1. przedstawienie inspektorowi nadzoru : 

1.1.harmonogramu  prac, 

1.2.oświadczenie (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt.13.2.SIWZ. 

1.3. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:  

a) Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności 

zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu [racy i określeniu czynności 

wykonywanych przez poszczególne osoby, 

b) Druków zawierających tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia, 

c) Umowa o prace zawierająca tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy. 

1.4. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy tj. 

w dniu podpisania umowy kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomieni organu Nadzoru 

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

24. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 

29 ust. 3a UPZP),  osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami wynikającym z SIWZ, wskazane przez 
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zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962). 

§ 9.  

ZAGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO WYKONAWCY. 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili odbioru wykonanych robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót,  

a także za niezapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest 

odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie 

wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio i 

wyłącznie przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty i materiały 

przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. 

5. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki 

sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.  

§ 10. 

KONTROLA JAKOŚCI. 

1. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz 

wymaganiom Zamawiającego. 

2. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca, na żądanie przedłoży Inspektorowi 

Nadzoru, w szczególności: orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy względem wymagań Zamawiającego, wymagana jest 

bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. Wszystkie materiały i roboty budowlane, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ upoważniony  

do kontrolowania budowy, powinny być poddawane bieżącym badaniom i odpowiadać wymogom 

odpowiednich norm i przepisów. 

5. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na 

terenie robót. 

6. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych poza miejscem wyprodukowania lub terenem 

robót dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: 
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1) materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami  

i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, 

2) materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami  

i aprobatami, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

7. W razie niewłaściwej jakości wykonania robót lub wbudowania materiałów niezgodnych  

z przepisami, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni do usunięcia nieprawidłowości. 

8. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to ma on 

prawo do zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie 

opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę. 

9. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 

1) wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa, 

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

10. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 

za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas ich wstrzymania,  

w sposób, który uzna za właściwy. 

11. W przypadku ujawnienia wad, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia  

w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru,  

to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy, innemu Wykonawcy. 

 

§ 11. 

ODBIORY ROBÓT. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi najpóźniej na 7 dni 

roboczych przez terminem odbioru, wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę wykonania Umowy, w 

szczególności wpisów do dziennika budowy, zaświadczeń właściwych organów, świadectw, wyników kontroli 

jakości, protokołów pomiarów, szkic geodezyjny będący nieodłączną częścią operatu przekazanego do Miejska 

Pracownia Geodezyjnej w Bydgoszczy. Po zatwierdzeniu szkicu operatu, należy dostarczyć inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która 

zanika lub ulega zakryciu. 

2) Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
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o tym Inspektora Nadzoru. 

3) Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny,  

ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

4) W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca 

ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni. 

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3. Odbiór końcowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych § 1.  pkt. 1 .  i wszelkich innych czynności 

niezbędnych do wykonania zadania rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego bezusterkowego w 

formie protokołu: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 

umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

3) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy i sporządza protokół 

odbioru końcowego robót. 

4) Inspektor Nadzoru dokonuje potrąceń za wady trwałe zgodnie z przepisami, a w przypadku wystąpienia 

wad dających się usunąć, wstrzymuje do czasu ich usunięcia płatność do 10 % wartości robót brutto 

określonych w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego robót, 

Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 

zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia.  

4. Odbiór gwarancyjny 

1) Odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych  

z usunięciem wad zaistniałych w gwarancji jakości, zostanie dokonany w ciągu 30 dni przed upłynięciem 

jego okresu. 

2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji jakości w ustalonym terminie, Zamawiający 

powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad zostanie 

obciążony Wykonawca. 

3) Odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu pogwarancyjnego odbioru robót  

po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę  

z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 
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§ 12. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY. 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem prac. 

3. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej samej walucie. 

5. W zw. z § 4 ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie niezmiennych cen 

jednostkowych robót wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktyczne wykonanych, 

a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych rozliczane będą one kosztorysem 

szczegółowym na roboty dodatkowe i zamienne z zachowaniem takich samych składników cenotwórczych 

jak określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym adekwatnych do okresu i miejsca wykonania 

robót. 

6. Wykonanie robót w większych rozmiarach niż wynika to z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub innych niż 

uwzględnione w kosztorysie ofertowym (dodatkowych lub zamiennych) wymaga sporządzenia protokołu 

uzasadniającego konieczności ich wykonania. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 sporządzają osoby pełniące funkcję Inspektora Nadzoru, kierownika 

budowy (robót) oraz jeżeli jest to konieczne inne niż ww.osoby. 

8. Protokół o którym mowa w ust. 7 podpisuje kierownik działu prowadzącego robotę objętą umową, 

zatwierdza poprzez podpisanie aneksu, w którym określone zostanie ostateczne wynagrodzenie 

kosztorysowe, o takiej wartości jaka wynika z ostatecznych ustaleń/rozliczeń dokonanych w ramach 

przeznaczonego na ten cel budżetu. 

§ 13. 

ROZLICZENIA i PŁATNOŚCI. 

1. Ustala się, że rozliczenie za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym będzie jednorazowe po 

wykonaniu zakresu objętego umową. 

2. Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości wykonanych i odebranych robót, obmierzonych i ujętych w 

księdze obmiaru, i odpowiadających im cen jednostkowych netto ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego. 

3. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentów, sprawdzi zakres i wartości wykonanych 

robót i potwierdzi kwotą należną do wypłaty dla Wykonawcy. 

4. Płatność odbędzie się na podstawie końcowego protokołu odbioru wykonanych i odebranych robót § 1. Pkt. 

1., podpisanego przez obie strony oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na kwotę 

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Płatności należne Podwykonawcy/om za wykonane 100% zakresu roboty realizuje Zamawiający jednorazowo 

na konta wynikające z kopii faktur podwykonawcy/ów. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona 

faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: 

1) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawcy z 

załączonym protokołem odbioru wykonanych i odebranych robót, sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i 

Podwykonawcą/ami za ten sam okres rozliczeniowy, określającym zakres rzeczowy wykonanych robót 

wynikający z umowy Wykonawcy  z Podwykonawcą, 

2) zaakceptowaną przez Podwykonawcę pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych 

Podwykonawcy wynikających z ich faktur, 

6. Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.5 pomniejszać będą należności Wykonawcy. 

7. Protokoły odbioru wykonanych robót wymienione w pkt.5 muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8. Do faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenie 

Podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umową zawartą z 

Wykonawcą. 

9. Zapłata przez Zamawiającego za całość przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. 

10. Należność za wykonane roboty będzie wpłacona na konto bankowe Wykonawcy lub Podwykonawcy ( o ile 

dotyczy), wskazane na fakturze VAT. 

11. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, 

w której płatność powinna być dokonana.  

Zapisy ust. 5,6,7,8 będą obowiązywały w przypadku powierzenia zamówienia do wykonania podwykonawcom. 

§ 14. 

WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 13ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy (o ile dotyczy – w 

przypadku płatności podwykonawcom) * treść uzależniona od oświadczenia Wykonawcy. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

§ 15. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, gwarancji jakości na okres 

…………………od daty odbioru końcowego robót oraz biegnącej łącznie z gwarancją rękojmi, zgodnie z treścią 

złożonej oferty. 

2.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, 

zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, 

bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem.  

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 

gwarancji producenta. 

4.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji wygasają po upływie ……….. miesięcy, licząc od 

daty odbioru końcowego obiektu.  

3. Wykonawca udzieli …………..miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego 

obiektu.  

4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad i gwarancji nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

lub technicznej obiektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji łącznie z czasem 

trwania gwarancji.  

7. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera karta gwarancyjna - zał. nr 4 umowy, wymagana przy podpisaniu 

umowy. 

§  16. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy 

ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez 

projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie stanie się 

niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 

3) Zamiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac 

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.  

c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 

d) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
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e) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych 

niniejszą umową, 

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszonej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzieleni w trakcie realizacji 

umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, 

mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji(powodujących konieczność jego 

wydłużenia), 

g) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, 

h) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 

na terenie budowy.  

 

2. 1) W wypadkach określonych w ust.1. pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego 

na piśmie o wystąpieniu zdarzeń wywołanych w/w okolicznościami najpóźniej dzień po dniu, w którym 

wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę wstrzymania robót. Zamawiający ma przy tym prawo 

zweryfikować wystąpienie w/w okoliczności. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zaprzestane robót, 

odnotowując zdarzenie w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na wniosek 

Wykonawcy, który wcześniej zweryfikuje. 

2) Wznowienie następuje po ustaniu przyczyn, z których nastąpiło zawieszenie robót na zasadach 

określonych w pkt. 1). W przypadku nie wywiązania się z procedury zawartej w tym punkcie, 

Wykonawca traci prawo do powoływania się na przyczyny stanowiące podstawę wstrzymania robót w 

późniejszym okresie. 

 3)  W.w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: 

a) – ad. pkt. 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

b) – ad. pkt. 2) – zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu 

wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; 

c) – ad. pkt. 3)- w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

niniejszej umowie, 

d) – ad. pkt. 3): 

lit.a)- o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
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-lit. b) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie 

zamówienia. 

- lit. c), d), e), f), g), h)– o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do zyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy 

udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z 

pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na 

osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 

dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin 

wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, gdy są spełnione warunki zmiany: z 

przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do 

prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do 

przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu, którego opierał się 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana podwykonawcy może 

nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie 

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy 

podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. Zmiany osób, na wiedzy i 

doświadczeniu, którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zmiana może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowa osoba spełnia warunki w 

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dotychczasowa osoba oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia 

5. Pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania 

umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

b) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zmawiający może wyrazić zgodę.  

6. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu-aneks. 

7. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej 

zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycje zmian leży udokumentowanie powstałej 

okoliczności. 

8.  Wszelkie zmiany umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 17. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego  

do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych. 

4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 18. 

KARY UMOWNE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA. 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokości 

0,2 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  

- w wysokości 0,2 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót, tj. bez uzasadnionego powodu - w 

wysokości 0,2 % ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień przerwy w 

realizacji robót, 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy- 

w wysokości 5% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - w wysokości 5% ustalonego w umowie 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

3. Zapłata kar pieniężnych następuje w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia uzasadnionego wezwania do 

zapłaty.  Zamawiający może potracić kwotę kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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6.W przypadku nieterminowego wykonania prac lub usunięcia wad Wykonawca pokryje roszczenia osób trzecich. 

§ 19. 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności następujące przepisy: 

2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), 

3.  ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 tj. Dz.U. 2017 poz. 459). 

§ 20. 

SPRAWY SPORNE. 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

§ 21. 

PODPISANIE UMOWY. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

Podpisy Stron 

Zamawiający:                                                                  Wykonawca: 


