
Załącznik nr 1 do SIWZ  
__________________________________________________________________________________ 

 
Uwaga: Wzór Umowy dotyczy wszystkich części zamówienia – 2 zadania. 
Na każdą część zamówienia Zamawiający zawrze odrębną Umowę. 

 
Umowa Nr ……./UD/2017 

 
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy: 
 
Miastem Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszczy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017 r. (WOA-I.0052.11.2017), zwanym dalej 
„Zamawiaj ącym"  reprezentowanym przez: 
 
_______________________________________ a 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP ……………, REGON …………, wpisanym do Centralnej Ewidencji  zwanym dalej 
„Wykonawcą” , reprezentowanym przez : 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy …./2017), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej UPZP). 
 

§ 1 
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 r. Zadanie …….. (1 – część północna lub 2 – 
część południowa). 
 

§ 2 
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz 

zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność 
ważności dokumentów zgodnie z ust.3. 

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) oferta Wykonawcy z dnia 18.01.2017 r. wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik 

Nr 1, 
2) Opis przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik Nr 2, 
3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)  

z rysunkami, stanowiące załącznik Nr 3, 
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, z wyłączeniem Szczegółowych specyfikacji technicznych oraz Wzoru umowy, 
stanowiącej załącznik Nr 4, 

3)  umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót budowlanych, których kopie wraz z Wykazem Podwykonawców 
stanowią załącznik Nr 5. 

 



§ 3 

Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia podpisania Umowy do 15.12.2018 r. 

 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę netto …………… (słownie: 
…………………./100) PLN i VAT według stawki ….. % na kwotę …….. (słownie: 
…………………/100) PLN, co daje brutto…………… (jeden ………………………………/100) 
PLN. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według niepodlegających waloryzacji cen 
jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz 
ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, stanowiące ostateczną zapłatę 
Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w. ust. 1, z zastrzeżeniem § 13 Umowy. 

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych  
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może 
przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót i wynagrodzenia ulegnie 
zmniejszeniu o nie więcej niż 30%.  

5. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom będzie 
dokonywana w walucie polskiej. 

 
 

§ 5 
1. W niniejszej Umowie, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia,  
co objęte zamówieniem podstawowym tzn. na wykonaniu pozostałych remontów cząstkowych 
nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy. 

2. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tylko wtedy, gdy 
będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. 

3. Łączna wartość zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, nie może przekroczyć 50 
% wartości zamówienia podstawowego. 

4. Na wykonanie zamówień, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony są zobowiązane 
do zawarcia odrębnej umowy. 

 
§ 6 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o deklarację Wykonawcy przy podpisaniu 
niniejszej Umowy. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację i koordynację zamówienia w imieniu: 
1. Zamawiającego są Inspektorzy Nadzoru: Pan Zenon Burzych, tel. 52 582-27-18, fax. 52 582-

27-77, e-mail: zenon.burzych@zdmikp.bydgoszcz.pl; Pani Marta Mazur, tel. 52 582-27-17, 
fax. 52 582-27-77, e-mail: marta.mazur@zdmikp.bydgoszcz.pl. 

2. Wykonawcy ……………………………………………………………………………………… 
 

 
§ 7 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamówienie samodzielnie*), za 
wyjątkiem części zamówienia wymienionym/ch w Ofercie, która/e zostanie/ą wykonana/e przy udziale 
Podwykonawcy/ów, w następującym zakresie:__________________________________ 



________________________________________________________________________* ) 

(wskazany/e w Ofercie częściowej Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć podwykonawcom) * ) 
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót.  
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę 
wymienionego w ust 1. 

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi 
być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie 
wprowadzone zostaną aneksem do Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi lub roboty następuje  
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających  
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub 
zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami Wykonawcy. 

8. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców. 

7. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje 
Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania 
przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

 
§ 8 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o podwykonawstwo. 
1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 7 

Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 
2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez 
pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 
Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 



przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie: 
1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy,  
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji 

(tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, 
REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru 
przedsiębiorców - KRS-u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia 
dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) 
będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem 
zakresu rzeczowego robót (np. prac projektowych/ robót budowlanych/) z zachowaniem 
warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczących przedmiotu 
Umowy, 
oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących 
tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie 
odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza 
termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości 
VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku w przypadku gdy, 
łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, 
wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego 
z Wykonawcą, 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,  

7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego 
zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje 
Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody 
Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia 
postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie, 

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:  
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
- zakresu rzeczowego robót z zachowaniem warunków określonych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację 
przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 



4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 
Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

5. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach 
wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub 
projektem jej zmiany. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy 
lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót 
budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

7. W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub 
usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami  Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami 
robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik 
Nr ……. 

  
§ 9 

1. Zamawiający będzie zlecał poszczególne roboty w formie pisemnej, e-mailem, faxem lub ustnie  
z późniejszym pisemnym potwierdzeniem swojej ustnej decyzji. 

2. Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
 

 
§ 10 

1. Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane zgodnie z zamówieniem, normami 
dotyczącymi wykonania nawierzchni twardych na drogach, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami. 

2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10-Ustawy 
Prawo budowlane.  

3. Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
przedłoży orzeczenia, atesty i recepturę laboratoryjną opracowaną przez laboratorium drogowe  
i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy wymagana jest uprzednia 
pisemna zgoda Zamawiającego. 

5. Badania obejmują wszystkie materiały i roboty, które podlegają bieżącym badaniom zgodnie z 
SST, w przypadku braku zapisów w SST obowiązuje instrukcja o odbiorach DP-T14.  

6. Wymagane badania, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium 
zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru 
dokonać właściwej oceny wbudowanej masy mineralno-bitumicznej (minimum 1 próbka na 1000 
m2 ). 



7. Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 
prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. 

8. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron. 
9. W razie niewłaściwej jakości wykonania lub wbudowania asfaltobetonu niezgodnej  

z obowiązującymi normami (zatwierdzoną recepturą), Wykonawca zobowiązany będzie w 
terminie 7 dni do usunięcia niewłaściwej i wbudowania (wykonania) w to miejsce masy zgodnej  
z obowiązującymi normami. 

 
§ 11 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu …. dni/dnia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
licząc od daty zlecenia przez Zamawiającego, przy czym wskazane przez Zamawiającego 
wykruszenia, dziury, koleiny stanowiące zagrożenie dla ruchu kołowego muszą być 
natychmiast naprawione (maksymalnie w ciągu 5 godzin od momentu zlecenia).  

2. Prace remontowe z uwagi na utrudnienia w ruchu należy wykonywać również w nocy, na 
zlecenie Zamawiającego. 
W ciągu dnia remontować można jedynie poza godzinami szczytu (630 - 900 i 1330 - 1700). Zabrania 
się wykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych w piątki i dni 
przedświąteczne. Na drogach tych w okresie zabronionym mogą być remontowane tylko miejsca 
zagrażające bezpieczeństwu ruchu za zezwoleniem i na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru. 

3. Roboty będą wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi wykonywania nawierzchni twardych  
na drogach, oraz wymogami określonymi przez Zamawiającego. 

4. Do wytworzenia mieszanki bitumicznej może być użyte tylko kruszywo spełniające wymogi 
dla dróg KR-5-6. 

5. Naprawa nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni do 10m2 włącznie, będzie wykonywana 
asfaltobetonem jako remont cząstkowy nawierzchni. 

6. Naprawa nawierzchni asfaltobetonowych o powierzchni powyżej 10m2, będzie wykonywana 
asfaltobetonem lub SMA jako ułożenie nawierzchni. 

7. W okresie zimowego przestoju otaczarek, naprawa nawierzchni odbywać się będzie mieszanką 
mineralno-bitumiczną wtórnie podgrzaną, wzbogaconą czystym asfaltem w ilości min. 1%, max. 
2%  w recyklerze. W pozostałym okresie remont ww. mieszanką może być wykonany tylko na 
polecenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, czytelne, oraz czyste oznakowanie  
i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. 

9. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a 
wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą 
kierowane do załatwienia i załatwiane będą bezpośrednio przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenie brygad w widoczną czystą i odblaskową odzież 
ochronną, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót  
w pasie drogowym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego  
w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru robót zgodnie z załącznikiem A-1 
do niniejszej umowy z podaniem nazwy ulicy, określeniem lokalizacji miejsca remontowanej 
nawierzchni i trwałego jej oznakowania farbą, w miarę małym, ale czytelnym znakiem obok 
wykonanej łaty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w wersji papierowej szkiców 
miejsca, lokalizacji i zwymiarowanych kształtów figur wykonanych łat. Niedopuszczalne jest 
dzielenie jednej łaty na kilka oddzielnych sztuk. Szczegółowy wykaz wykonanych remontów 
Wykonawca umieści w wersji papierowej i elektronicznej w tabelach zgodnie z załącznikiem A-1 i 
przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej, a po sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zostanie przesłane w wersji elektronicznej Wykonawcy 



(za dany okres rozliczeniowy). Adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostanie podany po 
podpisaniu umowy. 

13. Wykaz wykonanych remontów należy wysłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej zgodnie  
z warunkami wpisanymi w załączniku, co tydzień tj. do wtorku do godz. 1200 z klauzulą 
„meldunek tygodniowy na dzień...”. Meldunek w wersji papierowej dostarczyć w ciągu 7 dni od 
daty zakończenia robót, pod rygorem kar umownych. 

14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie 
na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonanie robót, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg nie 
dotyczy więc, m. in. kierowników budowy. 

15. W związku z powyższym, wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 
osoby przedstawić Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na 
umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię 
i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być wykonawca 
lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być 
zatrudnione na umowę o pracę, nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

16. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający lub jego 
przedstawiciel, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem karą umowną, określoną w 16 ust. 1 pkt 16 niniejszej Umowy. 

17. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 
sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być 
podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
 

§ 12 
1. Odbiór wykonanych robót, zarówno ilościowy jak i jakościowy, dokonywany będzie 

protokolarnie przez Przedstawicieli obu Stron. 
2. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone będzie przez 
Wykonawcę zgłoszeniem pisemnym. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia lub powiadomienia o tym Inspektora 
Nadzoru. 

3. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót 
Wykonawca ma obowiązek je odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Po wykonaniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie, oraz gotowość 
do odbioru. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru zobowiązany jest do dostarczenia  
w/w. zestawienia ilościowo-wartościowego (w wersji papierowej), z podziałem na kategorie dróg  
i grubości wykonanych łat, jak również zestawienia zbiorczego. 

5. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający 
wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru, niezależnie od naliczania 
kar, zgodnie z zapisami ust.1., zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

6. Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie SST, a w przypadku braku zapisów w SST 
obowiązuje instrukcja o odbiorach DP-T14. 

7. Zamawiający, za wady trwałe, dokonuje potrąceń do wysokości 5 % wartości robót brutto umowy, 
a w przypadku wystąpienia wad dających się usunąć, wstrzymuje płatność do 5 % wartości robót 
brutto, do czasu ich usunięcia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robót, Zamawiający 
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót. Odbiór 
pogwarancyjny, polegający na ocenie prac związanych z usunięciem wad zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym, dokonany zostanie w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu 
gwarancyjnego. 

 
 

§ 13 
1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się powykonawczo, na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur lub rachunków miesięcznych z uwzględnieniem obniżenia 
wynagrodzenia  wynikającego z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na 
zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru wykonanych i odebranych 
robót, zarówno pod względem  ilościowym jak i jakościowym, potwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Niezbędnymi do weryfikacji otrzymanych dokumentów i robót są : 
- szczegółowe obmiary robót w wersji papierowej i w wersji elektronicznej z okresu miesiąca,  

z cenami jednostkowymi, zgodnymi z kosztorysem ofertowym – załącznik A-1 
- szczegółowe szkice lub mapki sytuacyjne z naniesionymi kształtami łat (w przypadku 

łączonych łat powyżej 10 m2 z wymiarowaniem ich boków) i oznakowaniem pozycji 
wynikającej z szczegółowego obmiaru robót. 

Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę należy podać następujące dane: 
nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, 
odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,  
               85-844 Bydgoszcz. 

2. W grudniu 2018 r. Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie. 
3.   Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, zestawienie wartości wykonanych robót. 

Inspektor Nadzoru, w ciągu 21 dni od daty złożenia ostatniego meldunku w wersji papierowej  
za dany tydzień poprzedniego miesiąca sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, i potwierdzi 
kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
określonego w niniejszej Umowie. Obmiary losowo wybranych pozycji powinny być 
przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 

4.   Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru, i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych  
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy 
załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

5.   Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy.  

6. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na 
fakturze VAT. 
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

7. Płatności należne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, 
usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na 
rachunki bankowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur  
lub rachunków.  
Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy  
z dołączonymi następującymi dokumentami: 

1) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur  
lub rachunków Podwykonawców, dalszych Podwykonawców z załączonymi protokołami 
odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez 
Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami oraz 
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi 
zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z 
umów o podwykonawstwo, lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw 
lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą           
z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców określonych w Umowie,  

2) pisemną dyspozycją Wykonawcy potwierdzoną przez Podwykonawców, dalszych 



Podwykonawców do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, 
wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót  
w fakturowanym okresie rozliczeniowym. 

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonemu w Umowie,  
z dołączonymi dowodami zapłaty wymaganego wynagrodzenia. 

Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 7 pomniejszać będą należności 
Wykonawcy. 

8. Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót 
wymienione w ust. 7 muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

9. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy.  

10. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, 
dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami  
o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.  

11. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca  
uprawniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana. 

 

§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zadeklarowanej w ofercie …………-miesięcznej gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty miesięcznego odbioru końcowego.   
2. Jeżeli w okresie gwarancji jakości ujawnią się wady, które Wykonawca zobowiązany będzie 

usunąć, to gwarancja dla naprawionego elementu wyniesie ponownie zadeklarowane w ofercie 
………. miesięcy. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wynosi odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji jakości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności 
cywilnej, na kwotę ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN, na cały okres jego odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca 
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie 
wykonanie tego zobowiązania w terminie daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub dokonania ubezpieczenia zastępczego i obciążenia 
jego kosztami Wykonawcy. 

 
 

§ 15 
1. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego (w czasie 24 godzin od zgłoszenia), 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, 

4) prowadzone prace powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, 
2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 
3. Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 



dokonywane przez Zamawiającego nie stanowią podstawy odstąpienia od umowy, o której mowa  
w art. 143c ust. 7 UPZP. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać roboty. 
2) W terminie 7 dni od daty odstąpienie od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządza szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,  

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane, 
6) Zamawiający, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 16 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary Umowne, w następujących przypadkach: 
1) za opóźnienia w wykonaniu robót z winy Wykonawcy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 
2) za nie dostarczenie w ciągu 7 dni od zakończenia prac pisemnej wersji zestawienia robót, 

tj. „meldunek tygodniowy na dzień …” – w wysokości 100 zł za każdy dzień nieuzasadnionego 
opóźnienia, 

3) za zanieczyszczanie terenu przez składowanie materiału po wykonanym remoncie  
w wysokości 1.000,00 zł za każde miejsce i za każdy dzień składowania lub opóźnienia 
wywozu po terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. (Rumosz pochodzący z remontowanej 
nawierzchni winien być wywieziony natychmiast tj. tego samego dnia, lub następnego dnia,  
ale tylko w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru), 

4)   za brak wymaganego potencjału technicznego, określonego w OPZ – w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy dzień nieposiadania sprzętu; 

5) za nieterminowe usunięcia ewentualnych wad - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

6)  za nie podstawienie brygad remontowych w odpowiedniej ilości i wymaganym przez 
Inspektora Nadzoru czasie - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia i każdą nie 
podstawioną brygadę, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy 
- w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak 
niż 1 000,00 zł, 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 zł, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 zł. 

10) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania prac wymagających natychmiastowej interwencji 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru, wynagrodzenie 1.000,00 zł za każdą godzinę 
opóźnienia, 

11) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 15 niniejszej 
Umowy - wysokości 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 



12) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości - 1% nieuregulowanej należności.  
*  W przypadku regulowania należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego, powyższy zapis nie 

obowiązuje 
13) za naruszenie, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 PLN za 

każde zdarzenie. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ustalonego w Umowie 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn  
od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków 
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

3. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć  
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne,  
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego  
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

6. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie 
wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.  

7. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy. 

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania  
lub odstąpienia od niej. 

9. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia 
odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

 
 

§ 17 
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny 

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

2. Kwota w wysokości …………. PLN (słownie: ………………………………../100), stanowiąca 
70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………….. PLN (słownie: 
………………………………………/100), wniesiona w gwarancji ubezpieczeniowej, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi Zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

4. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną  

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa 
ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości 

 
§ 18 

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki:  



a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w Umowie;  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w Umowie;  
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych,   
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców;  

4) zmiany, które niezależnie od ich wartości, nie są istotne,  
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie  
w przypadku zamówień na usługi, 

6) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od 
stron Umowy:  
a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio 

dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający 
zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług 
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT; 

b) w przypadku realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1,  

c) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
d) wprowadzenie zmian nieistotnych, o których mowa  w ust 1 pkt 4, 
e) w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5, 
f) zmniejszenie ceny Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres 

robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym lub usług określony w wycenie prac 
konserwacyjnych, wynikający z ich zaniechania,  

g)  zwiększenie ceny Umowy, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający 
będzie posiadał środki finansowe,  

7) przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 3, jedynie o ilość dni 
potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w 
przypadku:  
a) niemożności realizacji robót/prac z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych 

robót/prac lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub 
nakazują wstrzymanie robót/prac, 

b) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe 
wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac,  
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków 
atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe 
było wykonanie robót/prac , 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 



działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 
d) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 

wyższej, 
8) zmiany Podwykonawców,  na zasadach określonych § 8 Umowy, 
9) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa  

w § 7 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi lub za 
konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych pod warunkiem, że zaproponowana przez 
Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym 
niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

10) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust 1. pkt 1 i 2 oraz 3 lit. b, nie można wprowadzić kolejnych 
zmian do Umowy  celu uniknięcia stosowania przepisów UPZP. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zmiany postanowień Umowy nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru Umowy.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po dokonaniu zmiany Umowy, ogłoszenie 
o zmianie Umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. W związku z tym, że Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, 
dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala 
się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających 
z tych postanowień.  

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych  
w umowie.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

8. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 
korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub 
adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub 
odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności następujące przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

2. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego. 

 
§ 20 

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie  
to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią 
nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie 
najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu 
równoważne skutki ekonomiczne. 

 
§ 21 



Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron, odczytano i podpisano. 

 
Podpisy Stron 

Zamawiający:                                                       Wykonawca: 


