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UMOWA Nr ....../WIR/2014 (wzór) 
 

W dniu ......................... r. pomiędzy Gminą – Miastem Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy 
ul. Piastowskiej 11A, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49 i uprawnioną 
do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej „Zamawiaj ącym” , reprezentowaną przez pełnomocnych 
przedstawicieli: 
1. ......................................-....................................... 
2. ......................................-....................................... 
a 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. będącym 
płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP............................, Regon ................., na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej/wpisu 
do KRS nr ............... z rejestru przedsiębiorców)1, uprawnionym do wystawiania faktur VAT, 
zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez pełnomocnych przedstawicieli: 
1. ......................................-....................................... 
2. ......................................-....................................... 
została zawarta, w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.), w wyniku wyboru oferty dokonanego w dniu ......................... r., umowa następującej 
treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów bieżących ulic o nawierzchni 
ulepszonej na terenie miasta Sierpca, będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, w terminie do 
31.12.2014 r. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących asortymentów robót 
utrzymaniowych: 
1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 
gorąco” z recyklera, z obcinaniem krawędzi mechanicznie (wraz z utylizacją gruzu i 
uporządkowaniem terenu robót): przewidywana ilość do 100,0 ton; 
2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 
zimno”, z obcinaniem krawędzi mechanicznie (wraz z utylizacją gruzu i uporządkowaniem terenu 
robót): przewidywana ilość do 10,0 ton. 
 Wykonawca powinien używać mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” spełniającej 
minimum następujące warunki: 
a) wygląd i konsystencja: mieszanka jednorodna, urabialna, barwy czarnej; 
b) uziarnienie: od 0 do 8 mm; 
c) przedział temperatur, w których może być stosowana: od -10 ºC do +30 ºC; 
d) masa powinna posiadać aktualną aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 
aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz firmową instrukcję w języku 
polskim, określającą szczegółowe zasady oraz warunki stosowania, składowania i transportu. 
3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, wyboje o 
głębokości do 3,0 cm (wraz z utylizacją gruzu i uporządkowaniem terenu robót): przewidywana 
ilość do 500,0 m². 
2. Roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w tym zakresie, a w 
szczególności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(Załącznik Nr 5) w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej w dalszej części 
specyfikacji „ustawą”, pełniącymi rolę opisu przedmiotu zamówienia. 
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3. Grubość naprawianej powierzchni nie może być większa niż grubość istniejącej nawierzchni 
bitumicznej. W przypadku wyboju o głębokości większej niż grubość nawierzchni tzn. uszkodzonej 
podbudowy, uszkodzenie podbudowy należy wypełnić materiałem uzyskanym z wycięcia. 
4. Szacowany zakres ilościowy w/w robót zawiera Załącznik Nr 1 „Formularz Oferty” przy czym 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w stosunku do ww. zakresu. 
5. Wykonawca będzie realizował roboty na zlecenia Zamawiającego, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
6. Podstawą rozliczeń będą sporządzane przez Wykonawcę Protokół Odbioru Robót oraz Księga 
Obmiaru z faktycznie wykonanych prac. 
7. Powyższe dokumenty będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego – Koordynatora, upoważnionego również do zlecania robót. 
8. Na podstawie powierzchni z Księgi Obmiaru oraz grubości wykonanych napraw ustala się ilość 
zużytej masy bitumicznej w tonach. Jednostką rozliczeniową remontów cząstkowych przy użyciu 
grysów i emulsji asfaltowej jest 1 m². 
9. Na podstawie ilości zużytej masy bitumicznej w tonach, powierzchni w m² remontu grysami i 
emulsją asfaltową oraz cen jednostkowych z oferty, zostanie wystawiona faktura. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: 
1) Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
2) Oznakowanie robót; 
3) Wywóz odpadów; 
4) Dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę; 
5) Wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB; 
6) Pomiary i badania laboratoryjne; 
7) Odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
UWAGA: 
 Zamawiający informuje, że podane ilości asortymentów robót są szacunkowe i mogą ulec 
zmianie w trakcie trwania umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do 
skalkulowania ceny oferty, w celu uzyskania porównywalności ofert. 
 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane 
prace. 
 Wykonawcy nie przysługuje żądanie zamówień dodatkowych, a także roszczeń o wypłacenie 
całości wynagrodzenia za oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym, w 
przypadku mniejszej ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót. 
10. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część 
umowy: 
1) STWiORB; 
2) Oferta Wykonawcy; 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2. 

1. Termin realizacji umowy określa się do 31.12.2014 r. 
2. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zgłaszał swoje potrzeby w zakresie wykonania 
robót objętych zamówieniem, w formie pisemnego zlecenia (dopuszczalne jest dostarczenie pocztą 
elektroniczną lub faksem) podpisanego przez Zamawiającego; 
3. Zlecenie zawierać będzie: 
a) lokalizację robót, tj. nazwę ulicy, lokalizację względem budynków czy innych punktów 
charakterystycznych; 
b) uzgodniony przez strony termin wykonania zgłoszonego zakresu robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo rozpocząć realizację zgłoszonego zakresu robót, w 
terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania poszczególnego zlecenia. 
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§ 3. 

1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren 
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki 
bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy 
oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy – odcinka drogowego na długości 
miejsca wykonywania robót, na podstawie pisemnego zlecenia, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o Ruchu Drogowym, BHP, w szczególności 
odcinka robót stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi. 
3. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy lokalne dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy. 
4. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP. 
5. Zamawiający będzie powiadamiany o wypadkach, a także szkodach na majątku 
Zamawiającego, w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia. 
6. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 
komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, 
przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21 z 
późn. zm.). 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie obmiarowe, zgodnie z ilością 
faktycznie wykonanych prac, wg cen jednostkowych wynikających z Księgi Obmiarów, Protokołu 
Odbioru Robót oraz Oferty Wykonawcy. 
2. Księgi Obmiarów i Protokoły Odbiorów Robót będą potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego – Koordynatora, upoważnionego również do 
zlecania robót. 
3. Na podstawie powierzchni z Księgi Obmiaru oraz grubości wykonanych napraw ustalana 
będzie ilość zużytej masy bitumicznej w tonach. 
4. Na podstawie powierzchni z Księgi Obmiaru ustalana będzie ilość remontu przy użyciu grysów 
i emulsji asfaltowej. 
5. Na podstawie ilości zużytej masy bitumicznej w tonach, powierzchni w m² remontu grysami i 
emulsją asfaltową oraz cen jednostkowych z oferty, zostanie wystawiona faktura. 
6. Umowne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zgodne z kosztorysem ofertowym wynosi 
......................... zł brutto, ale nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania. 
7. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawartych w SIWZ – załącznik do niniejszej umowy. 
8. Rozliczanie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami, wystawianymi nie częściej niż 
raz w miesiącu. 
9. Zamawiający będzie regulował należność faktury wystawionej przez Wykonawcę na 
Zamawiającego – po odbiorze prac przez inspektora nadzoru i po podpisaniu protokołu odbioru – w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
10. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy nr 
........................................................................... 
11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
bankowego. 
12. Kwota uzgodnionych cen nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy i obejmuje m.in.: 
1) koszt robót i materiałów koniecznych do należytego wykonania robót, 
2) koszt jednokrotnej ekstrakcji próbki mieszanki mineralno-asfaltowej na zgodność z 



4 

przedstawioną przez Wykonawcę recepty, chyba że ekstrakcja/e dodatkowo zlecona/e przez 
Zamawiającego wykaże niezgodność z receptą – wtedy Wykonawca pokrywa koszty również 
tej/tych ekstrakcji, 
3) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy robót, 
4) wszelkie inne koszty Wykonawcy, w tym koszty oznakowań uszkodzeń. 
13. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym, a 
związanych z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na podstawie 
KNNR przy zachowaniu norm, standardów i parametrów w nich określonych, wg następujących 
wskaźników cenotwórczych: 
1) robocizna (R): wg średnich cen (w skali kraju) publikowanych we właściwym zeszycie 
Sekocenbud, aktualnym w dniu zlecania roboty; 
2) koszty pośrednie (Kp) od (R+S): wg średnich cen publikowanych we właściwym zeszycie 
Sekocenbud, aktualnym w dniu zlecania roboty; 
3) koszty zakupu (Kz) od (M): wg średnich cen publikowanych we właściwym zeszycie 
Sekocenbud, aktualnym w dniu zlecania roboty; 
4) zysk (Z) od (R+S+Kp): wg średnich cen publikowanych we właściwym zeszycie Sekocenbud, 
aktualnym w dniu zlecania roboty; 
5) stawki maszynogodziny (m-g): wg średnich cen publikowanych we właściwym zeszycie 
Sekocenbud, aktualnym w dniu zlecania roboty; 
6) ceny materiałów: wg średnich cen publikowanych we właściwym zeszycie Sekocenbud, 
aktualnym w dniu zlecania roboty. 

§ 5. 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie zobowiązuje się do: 
1) oznakowania naprawianego uszkodzenia; 
2) realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i umową; 
3) dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla 
mieszkańców, w szczególności zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom do posesji; 
4) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 
mienia; w tym celu Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć 
teren robót budowlanych wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić 
warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren 
robót oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby prowadzonych robót; 
5) posiadania polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
przez cały czas obowiązywania umowy na kwotę nie niższą niż 0,1 mln zł; 
6) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), w 
szczególności dostarczenia Zamawiającemu recepty na stosowaną mieszankę na warstwę ścieralną 
KR3; 
7) protokólarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót; 
8) bieżącego i chronologicznego prowadzenia pełnej dokumentacji robót, w szczególności 
obmiaru wykonanych i odebranych robót; 
9) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu w celu odrębnego odbioru – na co najmniej dwa dni 
przed zakryciem – robót podlegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku 
poinformowania Zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego, na koszt własny; 
10) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód 
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powstałych ze swojej winy w związku z realizacją niniejszej umowy; 
11) poniesienia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie powstałe szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących swoich pracowników, osób trzecich i pracowników; 
12) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wyniki mogących zaistnieć zdarzeń losowych i 
zapłaty odszkodowania z tytułu mogących zaistnieć w związku z tym szkód. 

§ 6. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie Wykonawcy na poszczególne prace na podstawie pisemnego zlecenia 
(dopuszczalne jest dostarczenie pocztą elektroniczną lub faksem), podpisanego przez 
Zamawiającego, zawierającego co najmniej opis lokalizacji (np. nazwę ulicy, lokalizację względem 
budynków czy innych punktów charakterystycznych); 
2) odbiór robót określonych w § 1. po ich zakończeniu, w terminie do 5-ciu dni od daty zgłoszenia 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
4) dokonania zapłaty za prawidłowo wykonane roboty. 

§ 7. 

1. Odbiór robót dokonywany będzie przez inspektora nadzoru Zamawiającego wraz z 
uprawnionym kierownikiem robót Wykonawcy, przy współudziale osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego – Koordynatora. 
2. Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w osobie 
....................................................................................................................................................; 
posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności .........................................................., 
powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. 
3. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBÓT w osobie ........................................................ 
...............................................................................................................................................................; 
posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ........................................................... 
4. Porozumiewanie się stron możliwe jest: 
1) drogą elektroniczną: e-mail Zamawiającego - ...................., e-mail Wykonawcy - ....................; 
2) za pomocą faksu: Zamawiający - (24) 275-86-33, Wykonawca - ....................; 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
5. Zlecenia poszczególnych robót Wykonawcy przez Zamawiającego uznaje się za skuteczne jeśli 
złożone są zgodnie z ust. 4. 

§ 8. 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu terminy odbioru poszczególnych robót. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony przy czym Zamawiającego reprezentuje 
inspektor nadzoru i upoważniony pracownik UM. 
2. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy, 
zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
5. Po bezusterkowym odbiorze końcowym robót zaczyna biec termin gwarancji. 
6. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu 
upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia 
swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 
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§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w oddaniu zgłoszonego zakresu robót: w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
całkowitego brutto, określonego w § 4. ust. 6. umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po 
upływie terminu określonego każdorazowo w zleceniu robót, o którym mowa w § 2. ust. 3. umowy; 
b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zgłoszonego zakresu robót: w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4. ust. 6. umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 2. ust. 4. umowy; 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji: w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4. ust. 6., za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości 
wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4. ust. 6. umowy. 
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego: 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w 
§ 4. ust. 6. umowy. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca 
trzykrotnie opóźni oddanie przedmiotu robót określonego w § 1. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z bieżących faktur wysokości naliczonych kar 
umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia. 

§ 10. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, która stanowi 
rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 (jeden) rok, licząc od dnia dokonania odbioru 
poszczególnych zakresów robót, określonych w protokołach odbioru. 
3. Gwarancji podlega miejsce ubytku oraz miejsce bezpośrednio przyległe do naprawianego 
miejsca nawierzchni. 
4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w 
terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego 
terminu na usunięcie wad. 

§ 11. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę ......................... 
złotych (słownie: ........................................................................... złotych), tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub dostarczy Zamawiającemu dokument, stanowiący równowartość 
w/w kwoty, którego termin ważności musi być równoważny okresowi realizacji przedmiotu umowy 
plus 30 dni. 
2. W okresie rękojmi i gwarancji obowiązuje dokument (lub pieniądz), którego termin ważności 
musi być równoważny okresowi rękojmi i gwarancji, licząc od daty podpisania ostatniego 
protokołu końcowego odbioru robót w ramach niniejszej umowy. 
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% oferowanej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę, wartości przedmiotu umowy brutto. 
4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości. 
5. W szczególności Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu kary 
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umowne, odszkodowania oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa 
zastępczego. 
6. Strony postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, to będzie On miał 
prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
7. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1. wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu 
zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez 
Zamawiającego. 
8. 70% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia dokonane 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
9. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia 
dokonane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, jest zwracane nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 12. 

1. Katalog zasad zmian umowy: 
1) Zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub Kierownika 
Robót (ze strony Wykonawcy) – w ciągu miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach 
uniemożliwiających mu pełnienie funkcji – inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione 
w umowie; 
2) Zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia – termin związany ze 
zmianą – inicjowana przez Wykonawcę; 
3) Zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia 
lub zmiana technologii, systemu – poprzedzona protokołem konieczności sporządzonym przez 
inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
4) Aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów – inicjowana przez obie strony umowy; 
5) Zmiana terminu wykonania zlecenia – w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających 
terminową jego realizację – inicjowana przez obie strony umowy: 
a) opóźnienia w terminie wprowadzenia na budowę; 
b) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów; 
c) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych; 
d) epidemii lub działań rządowych; 
e) siły wyższej; 
f) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na terenie budowy. 
2. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron. 
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani zysku, 
jeżeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub 
opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy 
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo 
Zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144. 



8 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 
późn. zm.). 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy 
dla Zamawiającego. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 
1) OFERTA WYKONAWCY,  
2) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 
3) PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CYWILNEJ LUB KONSORCJUM, JEŻELI 

WYKONAWCĄ JEST GRUPA PODMIOTÓW, KTÓRE WSPÓLNIE UBIEGAŁY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA:  


