
SA.271.       .2021 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) 

 
 

zawarta w dniu ……………………………. 2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych – 

Nadleśnictwem Dojlidy ul. Aleja 1000-lecia P.P. 75, 15-111 Białystok,  

NIP: 542-030-33-36 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Wojciecha Świteckiego – 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy,  

a  ................................................................................................................................................ 

z siedzibą …………………… NIP:…………………., REGON:…………………, reprezentowanym 

przez ……………………………, zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”. 

 

 

 

Preambuła 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak: SA.270.81.2021 pn. „Przebudowa z rozbudową drogi 

leśnej w leśnictwie Szaciły” na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), strony zawierają umowę 

następującej treści: 

 

 

§ 1 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej 

„RODO”. 

2. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 

wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, 

że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z 

RODO.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 

przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem e-mail:  dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl adresem Zamawiającego, telefonem: 85 

7436-875 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuję się do zapoznania osób realizujących niniejszą 

umowę z obowiązkiem informacyjnym wynikający z art. 13 RODO zgodnie z załącznikiem nr 

9 do SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

mailto:dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl


6. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe 

w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RDOD do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić 

względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 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.  

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest budowa „Przebudowa z rozbudową drogi leśnej w leśnictwie 

Szaciły” 

2. Umowa obejmuje: 

a) realizację wszystkich robót wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej, 

b) wykonanie niezbędnych rysunków wykonawczych, 

c) dokonywanie wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie 

trwania robót. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

techniczna wykonania robót budowlanych, stanowiąca zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z 

niniejszą umową, projektem, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, a 

także zgodnie z normami, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru danych robót oraz 

przepisami dotyczącymi technologii, a w szczególności zgodnie z: 

- dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

- Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi, 

- ogólnymi warunkami technicznymi wykonania, 

- przepisami nadzoru budowlanego i odpowiednich służb. 

6. Integralną część umowy stanowi dokumentacja wymagana przez przepisy Prawa 

budowlanego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną i uznaje  je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, 

zakresu prac oraz stanu placu budowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot 

Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wykonanie robót 

budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, Wykonawca 

wykona na własny koszt. 

 

 

§ 3 

Plan bezpieczeństwa  

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na wykonywanych robotach. 

 

 



§ 4 

Ochrona Środowiska 

 

1. Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów powstałych w następstwie realizacji 

przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie i na bieżąco.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC wymogów 

dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa oraz 

produktów ropopochodnych w tym miedzy innymi: wyposażenie samochodów, maszyn 

i urządzeń pracujących przy realizacji przedmiotu umowy w sorbenty oleju i paliwa np. 

w postaci mat lub granulatu a także stosowania olejów ulegających biodegradacji.  

 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany: 

1. Przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym oraz 

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, a także dziennik budowy. 

2. Dokonać odbioru wykonywanych prac – w tym odbiorów częściowych. 

3. Zapewnić bieżący nadzór inwestorski obejmujący wszystkie branże przedmiotu umowy. 

4. Zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Przekazać Wykonawcy teren budowy - najpóźniej do dnia 

…………………………………………………… 

 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, warunkami wykonania 

i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi 

i Branżowymi, Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi 

obowiązującymi przepisami, 

b) przejęcia terenu budowy, 

c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania 

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie 

budowy, 

d) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

e) zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje, 

f) zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm 

technicznych, 

g) zgłaszania do protokolarnego odbioru robót zanikowych, 

h) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków 

wymaganych przez Prawo Budowlane, 

i) ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na placu budowy, 

j) ochrona ii ubezpieczenia materiałów i sprzętu dostarczonych przez Zamawiającego, 

k) ubezpieczenia terenu budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, 



l) zagospodarowania terenu budowy na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia 

wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

m) prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

n) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym – o odbiorze 

końcowym na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem, 

o) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 

p) przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z  przepisami ustawy – Prawo budowlane, 

q) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

prac, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania 

zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy. 

3. Za szkody budowlane, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca. 

4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych do 

zabezpieczenia elementów budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 

i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, 

uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców. 

2. Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego. 

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

5. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 

wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmian podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

7. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców będą miały zastosowanie art. 437 

i 438 PZP.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców 

działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.  

9. 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, 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 tej umowy.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, 

potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi.  



11. Zamawiający, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a. niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;  

c. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy  

– w terminie 7 dni od jego przedłożenia.  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

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

przedłożenia, uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego.  

13. 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.  

14. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 7, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5.  

15. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedłożenia kopii umowy, 

o której mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

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. 

16. Przepisy ust. 13-19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

18. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

19. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 

paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie.  

20. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

Rozpoczęcie prac 

 

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie przedmiotu Umowy niezwłocznie po 

podpisaniu Umowy. Strony ustalają ostateczny dzień rozpoczęcia prac na 

…………………………… 

 

 

 



§ 9 

Termin zakończenia prac 

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na 100 dni od dnia 

zawarcia umowy.   

 

 

§ 10 

Odbiory 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie 

przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że 

odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni. 

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić 

najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zakończenia robót budowlanych. 

4. Jednocześnie z pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o planowanym odbiorze, na co 

najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a 

w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) świadectwa jakości, 

c) certyfikaty oraz świadectwa wykonywania prób, 

d) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, 

f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi polskimi 

normami. 

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru. 

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego 

końcowego protokołu odbioru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

 

 

§ 11 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ……………………………………………. zł netto + podatek VAT (słownie: 

………………………………………………………… ……………………………… 

…………………… złotych netto + podatek VAT). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wnikliwej 

analizy dokumentacji. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej 

faktury końcowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu na piśmie informację o zakończeniu 

robót i gotowości do ich odbioru, zaś data zgłoszenia będzie wskazana na fakturze końcowej 

jako data sprzedaży (wykonania usługi).  



5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisany przez 

Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca wystawi fakturę 

za wykonanie przedmiotu umowy nie później niż w 7 dniu od dnia podpisania protokołu. 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na podstawie 

faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru. 

7. Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze oraz wymienione w „Białej liście podatników VAT”, 

w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w sekretariacie 

Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 4 % Wartości Przedmiotu 

Umowy („Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych 

kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych 

odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w następujący sposób:  

a)  70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia w terminie 

30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót,  

b)  30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub udzielonej gwarancji, jeżeli okres jej 

udzielenia jest dłuższy niż okres rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  lub gwarancji za wady.  

 

 

§ 13 

Kary umowne  

 

1. Wykonawca  zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % 

ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym 

terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,02 % ceny ofertowej brutto, 

za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu 

terminu na  usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 

20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 2.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 2.000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 



f)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000 złotych,     

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,02 % 

ceny ofertowej brutto, 

j) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni  

w wysokości 0,02 %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót, począwszy od 15 dnia przerwy. 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania 

do przedkładania informacji  o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej 

w wysokości 2.000 zł polskich, za każde naruszenie, 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,02 % ceny ofertowej 

brutto. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 60 % ceny ofertowej brutto. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 15 ust.1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy PZP, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zawłoki. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia  

 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  na wykonany zgodnie z umową przedmiot 

zamówienia wynosi pięć lat licząc od daty odbioru uwidocznionej w protokole odbioru 

końcowego.  

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji  na okres   ……… miesięcy  licząc od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z datą ostatniego bezusterkowego odbioru 

końcowego robót.  



§ 15 

Zmiana umowy 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw. 

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

…………………………………….                                                  ……………………………….. 

            Zamawiający                                                                         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...............................................................................  

PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY  

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Stosownie do postanowień umowy z dnia  .................., znak: SA.271.  .2021, której 

przedmiotem jest „Przebudowa z rozbudową drogi leśnej w leśnictwie Szaciły” 

 

Gwarant  

.....................................................................................................................................  

Data odbioru ostatecznego: dzień .......... miesiąc............................ rok ...................  

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres …….. miesięcy na 

następujących warunkach:  

I. Ogólne warunki gwarancji i jakości:  

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  

3. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru 

końcowego (ostatecznego).  

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze ostatecznym.  

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 

natychmiast,  

b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale 

obu stron – ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia,  

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili 

wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.  

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł 

korzystać.  

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej 

i strajk generalny,  

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie niewłaściwej konserwacji 

i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji  

i użytkowania.  

10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej 

w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru 

ostatecznego/przekazania obiektu do użytkowania.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad.  Powyższy wymóg dotyczy również szkód wyrządzonych 



podmiotom trzecim i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od dnia sporządzenia 

stosownego protokołu szkodowego.  

12. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.  

13. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców (w przypadku korzystania  

z podwykonawców) muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez 

Wykonawcę  i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.  

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne robót objęte umową stwierdzone w toku czynności odbioru 

końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi, 

b) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej 

okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru 

bez zastrzeżeń całości zamówienia.  

 

Warunki gwarancji podpisali:  

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:  

 

 

                                                                                    .....................................................................  
                                                                                                                      (podpis)  

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:  

 

 

 

                                                                                    .....................................................................  
                                                            (podpis) 

 

 

 

 

 


