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Zał. nr  3 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

Zawarta w dniu …. listopada 2014 r.  w Milanówku,  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek z siedzibą przy ulicy Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez: 

Zastępcę Burmistrza Miasta Milanówka Pana Michała Stępnia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Bożeny Sehn 

a  

………………………………………… 

………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………,  

zwanego w dalej części umowy „Wykonawcą”.  

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 t. j.), przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane  polegające na bieżącym utrzymaniu dróg 

gruntowych na terenie miasta Milanówka.  

2. Przedmiot umowy należy wykonać przy uwzględnieniu obiektywnych cech technicznych 

i jakościowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm,                                     

z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia robót budowlanych oraz z poszanowaniem 

postanowień zawartych w  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zakres 

umowy obejmuje: 

1) Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: 

a) Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 1200 m3. Wypełnienie 

tłuczniem betonowym w ilości 1200 m
3
 (0-16 mm, 0-31,5 mm, 0-63 mm) wybojów, 

zadoleń i kolein (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m). 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3
. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres 

prac:  

 zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do 

uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm 

bez zanieczyszczeń obcych (drutów, metali, szkła, śmieci, gazobetonu),  

 dowóz zakupionego tłucznia betonowego na remontowane odcinki dróg na terenie miasta 

Milanówek,  

 rozładunek tłucznia betonowego na drogę,  

 w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne,  ręczne i 

zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki. Ilość 

wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych na wbudowany materiał. 
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b) Wypełnianie mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym o frakcji 4-

31,5 w ilości 1200 m
3
 polegające na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w 

granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m). Jednostką obmiarową jest 1 m
3
. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:  

 zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4 – 31,5,  

 dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie miasta 

Milanówek, rozładunek tłucznia  na drogę,  

 w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz 

zagęszczenie. Dopuszcza się Kamień łamany  bez domieszki gliny. Ilość wbudowanego 

materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na 

wbudowany materiał, 

 Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. 

c)   Destruktem asfaltowym w ilości 1200 m
3 

prace polegające na uzupełnieniu ubytków oraz 

wykonaniu nawierzchni na pełnej szerokości jezdni (zmienna szerokość jezdni w 

granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m). Jednostką obmiarową jest 1 m
3
. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:  

 zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie destruktu asfaltowego,  

 dowóz zakupionego destruktu na remontowane odcinki dróg na terenie miasta 

Milanówek, rozładunek destruktu  na drogę,  

 w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz 

zagęszczenie. Dopuszcza się destrukt bez domieszki i zanieczyszczeń obcych. Ilość 

wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży 

atesty/certyfikaty/źródło pochodzenia/kartę odpadu umożliwiającą ponowne 

wykorzystanie na wbudowany materiał. 

 

2) Profilowanie dróg gruntowych i poboczy:  

a) Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 10 km o szerokości zmiennej od 3 m – 7 m. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:  

 wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej 

szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla 

odprowadzenia wód deszczowych,  

 profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek,  

 profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia 

ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie, 

b) W czasie profilowania operator równiarki powinien: 

 wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału 

wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, 

 odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi 

ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, 

 uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie. Powstający w wyniku 

równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła 

się woda,  

 drogi w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących 

urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze 

prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je 
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podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. 

Profilowaną drogę należy zagęścić. 

3) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu –  500 m  

 Jednostką obmiarową jest 1m. Zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz 

wykopanie rowu trapezowego 50x50,  

 Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania robót   łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. 

4) Korytowanie korony ulic – 3500 m
3
 (szerokość pasa drogowego od 2,8 – 5m) 

 Wykonanie profilowania korony ulic na terenie Milanówka poprzez korytowanie na 

maksymalną głębokość do 0,5 m, 

 Korytowanie odbywać się będzie na ulicach utwardzonych żużlem, tłuczniem na 

szerokość ograniczoną istniejącym krawężnikiem lub opornikiem,  

 Jednostką obmiarową będzie 1 m
3
 obliczony na podstawie pomiarów: długości, 

szerokości i głębokości wykonanych robót,  

 Szacunkowa ilość robót do wykonania wynosi około 3500 m
3
.  

 

§ 2  Sposób prowadzenia robót. 

 

1. Zamawiający wydaje Wykonawcy pisemne zgłoszenie zawierające nazwy ulic oraz 

zakres prac koniecznych do wykonania na ich terenie, a także uzgodniony przez Strony 

niniejszej umowy wykonania zakresu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót określonych w zgłoszeniu w czasie … dni 

od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego, co jest zgodne z deklaracją 

zawartą w ofercie Wykonawcy. 

3. Przed przystąpieniem do robót na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

terminie prowadzonych prac.  

4. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia wykonania prac polegających na równaniu 

dróg zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. 

Zamawiający ma obowiązek odbioru prac  w ciągu 7 dni roboczych z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w § 9 niniejszej umowy.  

5. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem 

do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia 

robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń 

znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do 

regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu 

z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich 

zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 

6.  Do zgłoszenia  odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie drogi i 

ilość wbudowanego materiału. 

7. Zamawiający  dopuszcza  zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w 

przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość 

zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 

8. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez 

właścicieli urządzeń infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowej). 

9. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte 

jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, wówczas  za te partie 

materiału zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci 

Wykonawcy. 
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10. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu 

zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i 

personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 obrębach miasta tj. w 

jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. 

W przypadku ich naruszenia Wykonawca  na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne.  

12. Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP.  

13. Roboty nieuwzględnione w kosztorysie, a zapisane w przedmiocie zamówienia 

wykonawca musi uwzględnić w ofercie.  

14. Wykonanie i odbiór robót. 

1) Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką 

budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiającego. 

2) Wykonanie robót  będzie się uważać za zakończone jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.  

3) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią, jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w 

stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na 

zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, 

jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót. 

4) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym 

oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 

5) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym 

we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz 

udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji 

materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem 

miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 

7) Wykonawca może powierzyć wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom. 

 

§ 3. Terminy realizacji umowy 

Roboty będą prowadzone cyklicznie w miarę potrzeb od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2015 r. lub do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, 

zgodnie z intencją niniejszej umowy. 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

 

1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodnie z ceną podaną w ofercie 

………………. zł netto (słownie: …………………………………….. /100), 

…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………….. /100) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę po zrealizowaniu i odebraniu przez Zamawiającego faktycznie 

wykonanych robót. Zasady dokonywania odbiorów będą odbywać się na warunkach 

określonych w § 9 niniejszej umowy, a także na podstawie wytycznych określonych w 

SIWZ. 

3. Wynagrodzenie za roboty będzie stanowić wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w ofercie. Ostateczne wynagrodzenie ustalone zostanie na 

podstawie rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych usług wg cen jednostkowych na 

podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  
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4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, rozliczenie ich 

nastąpi wg cen określonych w kosztorysie ofertowym.  

5. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 

Milanówek, NIP 5291004197.  

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy  w ciągu 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT 

lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

7. Za datę zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 

§ 5. Obowiązki stron 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Ustalania zakresu robót i ilości materiału potrzebnego do jego realizacji w postaci 

pisemnego zgłoszenia wraz ze wskazaniem w szczególności nazwy ulicy, ilości i 

rodzaju materiału przewidzianego do zastosowania oraz ustalania terminu wykonania 

robót.  

2) Dokonywania w ciągu 7 dni roboczych odbiorów wykonanych robót. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie prowadzonych robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Realizacji zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i 

SIWZ z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej oraz w szczególności zgodnie z zakresem i wszelkimi wytycznymi 

wskazanymi w pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 

niniejszego paragrafu. 

2) Zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności. 

3) W ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany 

zgłosi ten fakt Zamawiającemu w celu odbioru. Wykonanie pozostałych robót  

Wykonawca zgłosi w terminie 7 dni po zakończeniu do odbioru wraz z kompletem 

dokumentacji odbiorowej, oraz będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i 

zapewnieni usunięcie  stwierdzonych wad. 

4) Dbania o należyty porządek na terenie prac. 

5) Użycia  do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 

6) Zabezpieczenia składowania tymczasowego na placu robót we własnym zakresie, 

materiału i urządzeń - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez 

Zamawiającego. 

7) Utylizacji lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla 

innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego 

wykorzystania tych materiałów. 

8) Posiadania przez cały okres robót opłaconej polisy OC. 

9) Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót zobowiązany powiadomi właścicieli sieci o zamiarze 

prowadzenia robót. wyegzekwuje  od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń 

znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca wyreguluje 

odkryte urządzenia  do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu 

z właścicielami urządzeń.  Wykonawca odnajdzie wszystkie zasuwy  i podniesienie je 

do wysokości remontowanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielem. 
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10) Do zgłoszenia  odbioru Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające wyrównanie 

drogi i ilość wbudowanego materiału. 

11) Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez 

właścicieli urządzeń infrastruktury (elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowej). 

12) Wykonawca wykona niektóre prace ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego 

wyglądu. 

13) Wykonawca zachowa i nie uszkodzi oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich 

naruszenia Wykonawca  odtworzy znaki geodezyjne na swój koszt. 

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu: 

a) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

związanych z prowadzeniem robót w stosunku do osób upoważnionych do 

przebywania w miejscu ich  wykonywania jak i do osób trzecich, 

b) zniszczeń i ryzyka z tytułu ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych 

w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów i sprzętu związanego z 

Wykonywaniem prac, 

c) zniszczeń własności  spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 

d) odpowiedzialności cywilnej w stosunku do użytkowników dróg z tytułu szkód 

powstałych wskutek nieszczęśliwych wypadków wynikłych z niewykonania, 

niewłaściwego wykonania bądź wadliwego wykonania umowy, 

 

 

§ 6. Gwarancja 

1. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego bez usterek 

przedmiotu umowy. 

2. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą 

starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad przez 

Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady może usunąć Zamawiający, obciążając 

pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

§ 7 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam/sam za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które 

zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/-ych zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

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

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy; 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych 

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby działające z jego ramienia i 

przez niego uprawnione do działania w jego imieniu; 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 niniejszej umowy, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 

brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w §4 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Przepisy ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
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10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z 

fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości 

należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

którymi w szczególności są: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę, wydruk z rachunku bankowego. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający 

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

informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo: 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo: 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 
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18.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

 

§ 8. Kary umowne 

Kary umowne: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zgłoszenia uchybienie terminu określonemu 

każdorazowo w ,,Zgłoszeniu robót przeznaczonych do wykonania’’ Zał. nr 2 do 

umowy, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości brutto umowy, 

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od 

daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 

każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia 

umowy Zamawiającemu, 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty 

wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 8 

6) w przypadku zwłoki w podjęciu czynności mających na celu wykonanie zgłoszenia, 

o którym mowa w §2 pkt. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do zadeklarowanego w 

ofercie terminu rozpoczęcia robót, 

7) w przypadku zwłoki w wykonaniu zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej 

umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do zadeklarowanego terminu zakończenia wykonywania robót zleconych w 

zgłoszeniu, 

8) w przypadku ujawnienia się wad nadających się do usunięcia w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto w przypadku zwłoki w usunięciu wad za każdy dzień 

przekraczający termin ustalony na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy. 

2. Zmawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeśli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

 

§ 9. Odbiór robót 

 

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy określony w § 1. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót. 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, spisze protokół odbioru, w którym wyznaczy 

termin odbioru i wskaże usterki, które należy usunąć, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy  w terminie 7 dni od dnia wykrycia wad lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania takiego protokołu 

stwierdzającego istnienie wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

wynagrodzenia za tę część robót rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych wg cen 

jednostkowych zgodnie z pisemnym zgłoszeniem o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy, która zawiera wady lub usterki.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W 

przypadku gdy wady i usterki zostaną usunięte, co zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru zatrzymana część wynagrodzenia zostanie wypłacona.  

6. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. Istnienie wad strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób 

usunięcia wady z zachowaniem terminu przewidzianego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie 

Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

 

§ 10. Zmiany w umowie 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 

pisemnego aneksu na następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

d) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu  wykonawcy zatrudnionemu  

przez Zamawiającego na terenie budowy, 

f) niewypałów i niewybuchów, 

g) wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ, 

2) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności : 

a) wstrzymanie robót przez  Zamawiającego, 

b) warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie 

powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół 

wraz z uzasadnieniem), 

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
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ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 

zamówienia,  

d) dopuszcza się zmianę umowy z uwagi na pojawienie się podwykonawców w 

ramach unormowań, o których mowa w § 7 niniejszej umowy. 

3) Zmiana umowy jest dopuszczalna również w przypadku gdy niżej wymienione 

okoliczności będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę tj. 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) Zmiana umowy w przypadku o którym mowa w niniejszym paragrafie pkt. 2 

ppkt. 3 lit a-c jest możliwa jeżeli wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w 

życie przepisów dokonujących tych zmian zwróci się do zamawiającego o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia lub 

na wniosek Zamawiającego. 

  

§ 11. Wypowiedzenie umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności : 

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy. Wypowiedzenie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy  bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 

1 miesiąc, gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów 

przedstawicieli Zamawiającego określonych § 12 pkt. 2 

4) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania 

nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

2. Wypowiedzenie umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 4 traktowane 

będzie jako wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do 

dnia 30 października 2015 r. 
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5. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku na dzień wypowiedzenia umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli wypowiedzenie umowy 

nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 12. Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………… kontakt …………………. 

2. Przedstawicielami Zamawiającego będzie: 

 Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta pan Andrzej Kaleta. 

 inspektor w Urzędzie Miasta Milanówka  pani  Elena Niedźwiecka.  

 

                            § 13 Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających 

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową w drodze negocjacji. 

2. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania z 

postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania 

cywilnego, tj. do zawezwania drugiej strony do próby ugodowej. 

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14. Postanowienia końcowe 

 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

lub numeru telefonu. 

3. Zamawiający poprzez określenie dni roboczych przyjmuje dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

5. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu 

miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 
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6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                Wykonawca 
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Zał. nr 2 do umowy 

 

Milanówek, dnia …………………….. 

 

Wzór  

 

ZGŁOSZENIE ROBÓT  

PRZEZNACZONYCH DO WYKOANNIA  

W RAMACH UMOWY  

NR ……………… Z DNIA ………………… 

 

 

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej . Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 

…. dni/dnia od otrzymania przez Wykonawcę niniejszego zgłoszenia. 

 

L.p. Nazwa ulicy Materiał Zakres prac Ilość/jednostka 
Termin 

wykonania 

Szacowana 

maksymalna 

wartość robót 

zleconych do 

wykonania 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

6 

 

      

7 

 

      

8 

 

      

9 

 

      

10 

 

      

 

 

               Zamawiający                                                                               Wykonawca 

 

 

…………………………………………..                                        …………………………………… 
                                       (Podpis)                                                                                                              (Data otrzymania i podpis) 


