
 
 UMOWA – DO.260.27.2021 

Zawarta dnia ………….  w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 

0000153255 - SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO, o kapitale zakładowym w wysokości 33.070.000 złotych, reprezentowanym przez: 

Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego – Prezesa Zarządu 

a  ………………………… 
NIP  ……………….   REGON …………………….. 
reprezentowanym przez: 
……………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 

Niniejszą umowę zawarto w zakresie przewidzianym dla zamówień wymienionych w art. 7 pkt 35 Ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania 

Zamówień.  
 

 § 1. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Przebudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Malczewskiego w Ostrowi Mazowieckiej”. 

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został za pomocą projektu budowlanego oraz  
za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 
DO.260.26.2021. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z wyrobów i materiałów:  
1) fabrycznie nowych,  
2) spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), 
3) dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

 

§ 2. 

1. Rozpoczęcie robót budowlanych po dniu zawarcia umowy.  
2. Termin zakończenia robót budowlanych do 28.10.2021r. 
3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego oraz  

przekazanie Zamawiającemu niezbędnych do tego celu dokumentów.  
 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:  

1) w zakresie określonym w § 1, 

2) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

3) zgodnie z pozwoleniami i warunkami wydanymi przez właściwe organy i jednostki organizacyjne,  

4) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie i opracowaniach wymienionych 

w § 1 ust. 2,  

5) z wyrobów i materiałów określonych w § 1 ust. 3,  

6) w terminie określonym w § 2,  

7) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach 

drogowych w przypadku, gdy do wykonania części przedmiotu umowy ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień,  

2. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji niniejszej umowy: 

1) przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie przez niego wyznaczonym,  

2) koordynowania zakresów i terminów wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych z 
Zamawiającym, 

3) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,  
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4) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
5) tymczasowego zagospodarowania terenu budowy na okres wykonywania robót budowlanych i jego 

likwidacji po wykonaniu przedmiotu umowy, 
6) Wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz urządzenia zabezpieczające placu 

budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu,  
7) gospodarowania terenem budowy od dnia przejęcia do dnia przekazania Zamawiającemu, w tym w 

szczególności ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy w tym okresie,  
8) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz mienia znajdującego się na terenie budowy,  
9) ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w okresie realizacji przedmiotu umowy (o ile takie 

wystąpią),  
10) uzyskania zgody na korzystanie przy wykonywaniu przedmiotu umowy z terenów położonych poza 

terenem budowy,  
11) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których Wykonawca 

korzystał przy wykonywaniu przedmiotu umowy  
12) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz terenu budowy, najpóźniej w dniu protokolarnego 

odbioru przedmiotu umowy. 
3. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Obsługa geodezyjna:  
- wytyczenie obiektu i urządzeń do wybudowania,  
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 4 kpl, map zasadniczych 1:500 zatwierdzone w Starostwie 

Powiatowym. 
2) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy 

niezbędnymi do prowadzenia robót budowlano-montażowych,  
3) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano - montażowych łącznie z 

niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organy zarządzające ruchem na drogach krajowych, 
drogach wojewódzkich, drogach powiatowych i drogach gminnych, 

4) Wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
5) Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy w 

terminie 7 dni od podpisania umowy, harmonogram płatności zawierające terminy wykonania 
poszczególnych rodzajów robót budowlanych, ich wartości finansowe i terminy płatności,  

6) Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami 
prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru 
robót. Prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, 
obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno - wodociągowe, cieplne,  

7) Kompletna dokumentacja powykonawcza – 2 egz., zawierająca między innymi:  
- protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, 
- wymagane gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały,  
- inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa). 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi i opisanymi dla 
przedmiotu zamówienia.  

9) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
10) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
11) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych  

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
13) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną 

i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac, 
14) Wykonawca wykona i umieści tablicę informacyjną dotyczącą placu budowy w miejscu realizacji robót 

budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 
15) Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy oraz odcinków dróg dojazdowych, które mogą 

stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa 
Budowlanego, Prawa o Ruchu Drogowym, BHP.  

16) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać na terenie budowy i zaplecza socjalnego, wszelkich 
przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów lokalnych dotyczących zdrowia i BHP, a 
mających zastosowanie do Wykonawcy. 



17) 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 d. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz. 779).  

18) Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko 
materiałów z rozbiórki. 

19) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na 
użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) posiadania w okresie wykonywania przedmiotu umowy, aktualnych zaświadczeń o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób 
wykonujących przedmiot umowy, do wykonania, których ustawy nakładają obowiązek posiadania 
uprawnień budowlanych,  

2) przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń określonych w pkt. 1 przed podpisaniem umowy,  
3) przedłożenia Zamawiającemu przed dniem podpisania umowy opłaconej polisy, a w  

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest  
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000,00 złotych z terminem  
jej obowiązywania minimum w okresie trwania umowy 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własnych pracowników, 
podwykonawców i pracowników podwykonawców, w przypadku szkody powstałej na skutek wykonywania 
przez nich umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej wymienionej w § 1 ust. 
2 bezzwłocznie po zawarciu umowy. 

7. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7  ust.1  ………… zł (słownie: …………………zł w formie 
……………... 

8. Strony ustalają że: 
a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót; 
b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji  i rękojmi. 

9. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od 
daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 

14 dni po upływie terminu rękojmi. 
 

§ 4 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

b. gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie i wyznaczony przez 
Zamawiającego dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na wykonanie zaległych prac upłynie 
bezskutecznie, 

c. gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pomimo 
wezwania do jej wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Niezależnie od powyższych sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w następujących przypadkach: 
a. rozpoczęcia likwidacji firmy Wykonawcy, 
b. zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o zaistniałych okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia przez 30 dni 
kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub 
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania 



wysyłanego przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 14 dni po upływie wyżej określonego czasu. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. Wskazane w ust. 1 i 2 prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje tej części umowy, która została 
już przez Wykonawcę należycie wykonana i odebrana. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy 
na własny koszt przedmiot umowy wykonany na terenach budowy w zakresie uzgodnionym przez  
Strony,  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany 
do dnia odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy między wartością części przedmiotu umowy 
niewykonanej przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy, a wartością tej części przedmiotu umowy 
ustaloną w drodze zlecenia jego wykonania innemu Wykonawcy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego Wykonawcy na tereny budowy  
na koszt Wykonawcy, jeżeli postęp wykonywania przedmiotu umowy nie wskazuje na dotrzymanie terminów 
umownych, informując o tym Wykonawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem. W tym przypadku Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy, w 
poczet pokrycia różnicy między wynagrodzeniem uzgodnionym z nowym Wykonawcą, a wynagrodzeniem  
przyjętym w niniejszej umowie w zakresie części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania, ewentualnie  
 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi Panu/Pani ........................................, 
posiadającemu/posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
.............................., o numerze ....................., będącemu/będącej członkiem ...................................... 

2. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć kierowanie robotami budowlanymi, do kierowania którymi jest 
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik 
budowy, osobom posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
odpowiednich specjalnościach, będącym członkami właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa 
oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 6 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wykonania 

przedmiotu umowy i terminu, w stosunku do oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, w następujących przypadkach:  

1) konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy w stosunku do opracowań  
wymienionych w § 1 ust. 2 na skutek wydanych decyzji, albo uzależnienia wydania opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i innych dokumentów pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian w przedmiocie 
umowy,  

2) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenów budowy w terminach,  
3) umownych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,  
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na prawidłowe wykonanie 

umowy,  
5) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć 

należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:  
a) o charakterze niezależnym od Stron,  
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  
c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej 
staranności,  
d) której nie można przypisać drugiej stronie;  
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,  

6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które 



nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku ulec może zmianie 
termin wykonania umowy,  

7) wystąpienia w okresie prowadzenia robót budowlanych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami 
sztuki budowlanej oraz wymogami technologicznymi przez okres dłuższy niż pięć kolejnych dni od 
dnia wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Za zgodą 
Zamawiającego termin może być wydłużony nie więcej niż o 14 dni.  

2. Strona występującą o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi 
być wyrażony w formie pisemnej.  

3. Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej  
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

4. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane przez 
zamawiającego, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej  
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, 
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub  
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

 
§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy przysługuje  
wynagrodzenie w wysokości brutto: ..................... zł (słownie: ....................................... zł), w tym cena 
netto ............... zł (VAT) w wysokości ................. %, co stanowi kwotę ........... zł.  

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  
dokumentacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 5, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. Zawiera  
ono wszystkie koszty, wynikające z niniejszej umowy, w szczególności koszty czynności opisanych w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Kwota wynagrodzenia określona w pkt 1 nie może zostać przekroczona bez zgody  
Zamawiającego.  

4. Zapłata za wykonane roboty może następować sukcesywnie (w częściach wg. ustalonego harmonogramu) 
po wystawieniu przez Wykonawcę faktur na podstawie protokołów częściowego odbioru robót, 
sporządzonych przez kierownika budowy (robót), podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wysokość części wynagrodzenia pozostawionej do wypłaty po 
odbiorze końcowym nie może być niższa niż 10% wartości umowy.  

5. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
ewentualnym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w wykonywaniu 
odebranych robót budowlanych.  

6. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:  
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót - z 

obmiarów, 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. l zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy 
zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem ust.3;  

b) jeżeli obmiar roboty jest niemożliwy do przeprowadzenia lub znacząco utrudniony lub  
koszt jego byłby niewspółmierny do wartości roboty, wartość tej roboty do rozliczenia końcowego 
może być przyjęta w wysokości występującej w ofercie;  

c) w przypadku konieczności rozliczenia robót, na które nie określono w kosztorysie  
ofertowym cen jednostkowych (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust.6  
lit. a niniejszego paragrafu), roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych 



przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego; 
kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:  
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kz) oraz narzuty (Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

ofertowych złożonych przez Wykonawcę;  
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  

w ppkt 1) brakujące ceny jednostkowe robót, ceny czynników produkcji i narzuty  
zostaną przyjęte w wysokości nie przekraczającej odpowiedniej średniej wartości  
zawartej w dostępnej publikacji, odpowiadającej okresowi wykonywania robót;  

3) ceny jednostkowe podstawowych materiałów budowlanych mogą być przyjmowane  
według faktycznego zakupu;  

4) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach  
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych;  

5) w przypadku braku odpowiednich nakładów w katalogach zostanie indywidualna  
wycena Wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.  
W przypadku, gdy w celu całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi  
konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli robót nie przewidzianych w ust. 2 
niniejszego paragrafu, (takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania  
umowy), lub wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót zamiennych”, rozpoczęcie  
wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”,  
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Bez  
zatwierdzenia „protokołu konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może  
rozpocząć wykonywania robót dodatkowych ani zamiennych. 

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

8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty  
i opłaty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 

1. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, będą naliczane procentowo od wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10 % określonego w § 6 wynagrodzenia Wykonawcy,  
2) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10 % 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy,  
3) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
4) zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli 

wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

 

 

§ 9 

1. Przedmiotem odbiorów będzie przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, wykonany przez  
Wykonawcę i zgłoszony do odbioru.  

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, przystąpi do odbioru przedmiotu umowy po zawiadomieniu przez 
Wykonawcę w formie pisemnej o wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
1) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi  

przepisami, sztuką budowlaną i Polskimi Normami,  
3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR,  



4) rozliczenie końcowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych  
elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
6) W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego: 
1) sprzeciwu na zawiadomienie Wykonawcy określone w ust. 2 pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek usunąć 

uchybienia i ponownie zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) uwag do przekazanych dokumentów określonych w ust. 2 3 pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

uwagi Zamawiającego albo złożyć Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne wyjaśnienie w formie 
pisemnej. 

5. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 
zawiadomienia przez Wykonawcę w formie pisemnej oraz przekazania przez Wykonawcę dokumentów 
określonych w ust. 3  

6. Z czynności i ustaleń dokonanych podczas odbioru zostanie spisany przez Strony protokół  
odbioru.  

7. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady:  
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru i żądać od 

Wykonawcy usunięcia stwierdzonych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) nie nadających się do usunięcia, ale umożliwiających użytkowanie obiektu umownego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy,  

3) nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy  
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru  
i żądać od Wykonawcy rozebrania przedmiotu umowy i ponownego jego wybudowania  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek i wad, stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynności 
odbioru, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 
innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot  
umowy obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia  
powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z zasadami jego użytkowania.  

3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do  
przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego elementu  
przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie od nowa. 

4. Zamawiający zgłasza reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej lub e-mailem na adres: 
.................................  

5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego związanych z 
rękojmią.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie usunie wady, o której został 
poinformowany przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

 

§ 11 
1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie, 

swoich pracowników, podwykonawców lub pracowników podwykonawców szkody osobiste i 
majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy oraz 
roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi 
wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub podmiotów 
pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób 
działających w imieniu Zamawiającego. 



2. Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są prawidłowo umocowane do reprezentowania 
Strony, w imieniu której umowę podpisują, oraz że upoważnienie to nie wygasło w dniu podpisania 
niniejszej umowy, jak również (dla spółek prawa handlowego): iż zawarcie umowy nie wymaga zgody 
organu spółki w postaci Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej lub innego organu bądź osoby. 

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z umowy wymaga 
pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Wykonawca oświadcza że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności (dane go 
identyfikujące) przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U.z 
2019 r., poz. 1429 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej umowy. 

6. Sprawy sporne na tle wykonania niniejszej umowy strony rozpatrywać będą polubownie.  
7. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny 

właściwy dla Zamawiającego. 
8. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12 

Osobami do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: …………………………………………… 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………………………………….…… 

 

§ 13 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowi 

Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, KRS 0000153255, NIP 7591475720, REGON 

550733679 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

§ 14 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

 

Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 
Państwu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. 
z o.o.,  ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes 
Zarządu. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na 
podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z 
wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 
• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych  w art. 17 
RODO, 



• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 
18 RODO, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 21 RODO, 
• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 
2 lit. a RODO, 
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy 
powierzenia przetwarzania danych. 
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
    
 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 


