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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA NR ……………………. 
Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie 

 
 
Zawarta w dniu ………………………………… r. w Bukownie, pomiędzy Gminą Bukowno z siedzibą w Bukownie,  
ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, NIP 6371998065, REGON: 276257481 zwaną dalej „Zamawiającym”, którą 
reprezentuje: 
 

………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie                       – Skarbnika Miasta Bukowno  

a:  

………………………………………………………………………,  
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści:  
 
I. Przedmiot umowy:  
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej w 

Bukownie” 
2. Opis przedmiotu umowy określają: 

a) Koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Parkowej (dawna ul. H. Sawickiej)  
b) Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Szkolną i Kolejową  
c) Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej (za dawną szkołą zawodową) 

 
§ 2 

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy obejmuje wykonanie poniższych prac we wskazanych 
obszarach: 

1. skwer przy ul. Parkowej (dawna ul. H. Sawickiej): 

-oczyszczanie terenu plantowanie i ukształtowanie pow. 6730m2 

-zakup i sadzenie materiału roślinnego szkółkarskiego co najmniej 2-letniego 6967szt. 

-wykonanie trawników dywanowych siewem o pow. 3800m2 

-modernizacja 

•chodnika o szer. 160cm z kostki beton. o pow. 340m2 

•aleje gł. o pow. 640m2 i alejki pozostałe o pow.  240m2 

•nawierzchnia pod ławki o pow. 50m2 
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-elementy małej architektury 28szt.(ławki-14szt., kosze na śmieci-14szt.) 

2. teren między Szkolną i Kolejową 

-zakup i sadzenie materiału roślinnego szkółkarskiego co najmniej 2-letniego 18366szt 

-bud. rekreacyjnych ciągów pieszo-rower. o pow. 282m2 

-elementy małej architektury: 35szt. (ławki 7szt.,kosze na śmieci-5szt.,stojaki na rowery-
4szt., tablice inf. o roślinach-3szt.,trejaż-2szt.,belka drewn.-10szt.,płotek-4szt.), plac zabaw 
1kpl.(9szt), sprzęt do ćwiczeń 1 kpl.(6szt) 

3. Teren przy ul. Kolejowej za dawną szkołą zawodową 

-zakup materiału roślinnego szkółkarskiego co najmniej 2-letniego z zastosowaniem 
gatunków rodzimych 16609 szt. 

-wykonanie łąki kwietnej o pow. 15.000m2 

-poidła dla ptaków 12szt 

-domki dla owadów zapylających 6szt. 

-ławki 22 szt. 

-kosze na śmieci 22szt. 

wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu placu zabaw oraz zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych w zakresie posadowienia elementów małej architektury. 

 
II. Obowiązki Zamawiającego: 
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystąpieniem do wykonania robót w terminie  
do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy. 
3) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.  

 
III. Obowiązki Wykonawcy: 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w 
zakresie umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby w miarę możliwości nie utrudniać 
komunikacji na drogach oraz nie utrudniać użytkowania nieruchomości przylegających do miejsca 
prowadzenia robót. 

3. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –finansowym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej 3 dni przed zawarciem umowy 
oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego.  

5. Nie przedłożenie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego do dnia zawarcia umowy będzie skutkować 
odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
oraz zatrzymaniem wadium.  
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6. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o którym mowa w ust. 3 w ciągu  
3 dni od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie go zatwierdzi. Brak uwag 
Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie 
nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. 
Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania 
rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie do kolejnych poprawek 
Harmonogramu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę. 

 
§ 5 

1. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni 
i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.  

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

4. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 
pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:  
1) Polskim Normom. 
2) Wymaganiom Dokumentacji projektowej. 
3) Wymaganiom Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
w związku z prowadzeniem robót oraz wszystkich metod budowy.  

2. Zabezpieczenie terenu budowy:  
1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w tym m.in.:  
a) wygrodzenia i zabezpieczenia terenu parku przy dojściu do szkoły od strony ul. Szkolnej,  
b) wygrodzenia i zabezpieczenia dojść do budynków prywatnych i obiektów usługowych położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 
c) wyznaczenie i zabezpieczenie strefy składowania materiałów budowlanych. 

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
1) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonywaniem robót – minimalna wartość ubezpieczenia winna wynosić 50 000,00 zł. 
2) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych – minimalna wartość ubezpieczenia winna wynosić 50 000,00 zł. 
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3. Ubezpieczenia wymienione w § 7 ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy. 

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się również do:  
1) Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, w tym również poniesienia ewentualnych 
kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 

2) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, 
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

3) Demontażu, montażu, napraw, ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów 
i elementów zagospodarowania terenu. 

4) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych. 
5) Zorganizowania, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy. 
6) Przeprowadzenia wszelkich prób, odbiorów i rozruchów urządzeń z udziałem wymaganych instytucji 

i Zamawiającego, celem dopuszczenia ich do użytkowania i eksploatacji. 
7) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
8) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
9) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 
10) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej 

do dnia odbioru końcowego. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 3 będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy 
zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie:  
- przygotowania i wykonania nawierzchni pod aleje główne i alejki pozostałe, utwardzenia powierzchni 

pod ławkami, 
- montaż elementów małej architektury, w tym placu zabaw i elementów ścieżki zdrowia,  
- prace ogrodnicze, w tym oczyszczanie terenu, plantowanie nawierzchni, zakup ziemi ogrodniczej, 

zakup i nasadzenie materiału roślinnego 
 
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
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oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 3 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
IV. Wynagrodzenie: 
 

§ 9 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie:  
……………………………………………… zł netto 
(słownie: …………………………………………………………..);  
z podatkiem VAT ……………. tj. ……………………. zł;  
(słownie: …………………………………………………………..);  
………………….zł brutto;  
(słownie: …………………………………………………………..);  
zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy podlega 
automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 
obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszystkich 
badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, a 
także ceny dostarczonych materiałów.  
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3. Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  
– wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych prac, zatwierdzony przez  Zamawiającego.  

4. Faktura VAT powinna być wystawiona ze wskazaniem w jej części Nabywcy tj.: Gmina Bukowno – Urząd 
Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, NIP 6371998065. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 13 umowy.  

6. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ………………………………………………………………………………..….,………… 
Nr ……………………………………………………………………………………………………., z zastrzeżeniem § 10 ust. 17 umowy.  

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wynikających z niniejszej umowy 
wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej 
umowy. 

 
V. Podwykonawcy: 
 

§ 10 
1. Wykonawca powierza / nie powierza Podwykonawcy: ………………………………………………………………………..……… 

wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej określonym zakresie: ………………………………….……………..……….. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….….……. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w itp. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia 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. Jeżeli powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić 
oświadczenie, o którym mowa w itp. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec 
danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

4. Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga zawarcia 
pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą 
pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez 
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej 
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian nie 
później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany 
jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Ponadto Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla formy 
organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron tej umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna w szczególności:  
1) Wskazywać zakres robót przewidzianych do wykonania – stanowiących część przedmiotu niniejszej 

umowy. 
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2) Określać termin realizacji zleconych robót. 
3) Zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad płatności za wykonanie 

zleconych robót. 
4) Stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych robót. 
5) Stanowić, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót zostanie 

rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres nie krótszy niż określony dla przedmiotu 
niniejszej umowy.  

Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę.  

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo/ projekt jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu tej umowy zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia.  
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu tej umowy 
zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 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 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000, 00 zł. W przypadku, jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. f).  

11. Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcom, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z 
fakturą VAT dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są w szczególności:  
1) Protokół odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanego świadczenia oraz należne 
wynagrodzenie z oświadczeniem stron, że zostało już zapłacone w całości. 

2) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu bankowego dokumentującego przekazanie 
przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy.  

3) Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku do niego 
wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających z zawartej umowy o podwykonawstwo.  
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Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia wyżej 
wymienionych dowodów zapłaty. Opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego 
tytułu nie będzie traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, 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. Zamawiający dokonuje 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 w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
VI. Terminy: 
 

§ 11 
1. Strony ustalają następujące terminy:  

1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.  
2) Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2019 r.  
3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

poprzez pisemne powiadomienie o tym Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych w umowie. 
Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do 
takiego roszczenia oraz powinno być przedstawione w ciągu 5 dni od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 7 dni lub gdy za jego podstawę służyć będą inne, niż 
wskazane w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy zdarzenia i okoliczności, to termin zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy nie zostanie przedłużony, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
roszczenia Wykonawcy. 

 
VII. Odbiór przedmiotu umowy: 
 

§ 12 
Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na poniższych zasadach:  
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1. Po zakończeniu poszczególnych prac na obszarach o których mowa w §1 i potwierdzeniu gotowości do 
odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o możliwości dokonania odbioru wskazanej części prac. 

2. Z czynności każdoczesnego odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do rozliczenia wykonanych robót. 

3. Odbiór poszczególnych części prac nastąpi w terminie do 3 dni od zgłoszenia, a odbiór  końcowy robót 
nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia 
gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 
z niniejszej umowy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub braku dokumentów wymaganych przy odbiorze, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, odbiór 

końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego. 
Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz 
stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może zażądać rozebrania całości lub części wadliwie wykonanych robót na koszt 
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

8. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają swój bieg terminy 
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
VIII. Gwarancja, reklamacje i kary umowne: 
 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny 

całkowitej wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w kwocie …………………..…... zł, w formie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70 % 
w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany w protokole odbioru końcowego robót.  

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 %, 
i zwrócona zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia wszelkich wad powstałych w okresie gwarancji. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) na prace objęte 
niniejszą umową. 
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2. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi 
rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy i przejęcia całości robót przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi i 
gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wbudowania niewłaściwych materiałów i zastosowanie niewłaściwych metod i technologii wykonania 
robót przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

7. Wykonawca dodatkowo potwierdzi udzielenie Zamawiającemu rękojmi za wady oraz pisemnej gwarancji 
jakości za wady w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie ze wzorem załączonym 
do umowy –WARUNKI GWARANCJI – załącznik nr 1 do umowy. 

8. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest w szczególności 
do:  
1) Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 
2) Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, 

zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  
9. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie 
stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia.  

10. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w 
wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej.  
Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako 
odmowa usunięcia wad.  

11. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o ich usunięciu.  

12. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt 
Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną 
należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.  

13. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni 
przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót oraz 
służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, 
zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.  

15. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.  
 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 

naliczane w następujących wypadkach:  
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  



 
Zamawiający – Gmina Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32 - 332 Bukowno, woj. Małopolskie 

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RiF.0270.02.03.2019 

 

 

 

11 | S t r o n a  
 

a) za opóźnienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
trwające dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych niż określone w § 
17 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz trwającą dłużej niż 10 dni w wysokości 
0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) w wysokości 1 000, 00 zł z tytułu:  
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek, 
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek, 
f) w wysokości 500, 00 zł z tytułu:  

- nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia, 

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień 
opóźnienia, 

g) 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 w umowie – w wysokości 10,00 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

h) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określonych w § 8 ust. 3 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień 
zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie 
obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę, 

i) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:  
a) za nieuzasadnione i zawinione opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu 

umówionych części dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 
1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający w wysokości 5,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
za wyjątkiem sytuacji określonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 
 
IX. Odstąpienie od umowy: 

§ 16 
Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
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wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz 
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów niż określone w § 17 ust. 1 
pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

4) W przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 17 umowy lub konieczności 
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 umowy.  

5) W przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody 
Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
w umowie.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych prac lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu do końca 
okresu wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
1) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy. 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
2) Przejęcia pod swój dozór terenu budowy. 

6. Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie 
protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonanych 
robót.  

 
X. Zmiany umowy: 

§ 17 
 
1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 
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1) Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą 
wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:  
a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, 
b) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający 

przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych 
zdarzeń, 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź 
ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią 
ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni, 

d) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ 
na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu 
niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ 
na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót 
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 
prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

h) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu,  
i) wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, 
j) zmiany przepisów prawa,  
k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową. 
2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:  

a) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  
- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

b) zmiany miejsc montażu elementów małej architektury lub poszczególnych nasadzeń ze względu 
na występujące w terenie niezidentyfikowane wcześniej przeszkody uniemożliwiające 
prawidłowy wzrost roślin. 

3) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

2. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno 
Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie 
o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie 
dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, 
w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu 
lub okolicznościach.  
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3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach 
przewidzianych w ust. 1. 

 
XI. Postanowienia końcowe: 

§ 18 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).  

2. Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający: Wykonawca: 

 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

WARUNKI GWARANCJI Nr ……… 

Gwarancja dotyczy: 
Przedmiotu umowy pn.: : „Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie”, zrealizowanego na podstawie 
umowy nr ………………, zawartej dnia ……………... r. pomiędzy Gminą Bukowno z siedzibą w Bukownie (32-332), 
ul. Kolejowa 16, NIP 63719908065, którą reprezentuje: 

Mirosław Gajdziszewski – Burmistrz Miasta Bukowno 

a:  

………………………………………………………………………………………………………………… 
, zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

Gwaran t :  
 

Podmiot, który występuje, jako Wykonawca w umowie tj. …………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Uprawniony z Gwarancji: 
Podmiot, który występuje, jako Zamawiający w Umowie tj.  Gmina Bukowno z siedzibą w Bukownie (32-332), ul. 
Kolejowa 16, woj. Małopolskie. 

Szczegółowy zakres przedmiotu gwarancji obejmuje: 
Przedmiot umowy, o zakresie określonym w SIWZ i umowie pn  „Rozwój terenów zieleni miejskiej w 
Bukownie” nr …………………………… wykonywane przez Gwaranta dla Gminy Bukowno, o wartości: 
……………………………… zł brutto. 
 
Data odbioru końcowego prac objętych gwarancją: …………………………… 
 

Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1. Oświadczenie Gwaranta: 
Gwarant niniejszym oświadcza, że przedmiot umowy będący przedmiotem niniejszej gwarancji został 
wykonane zgodnie z umową nr …………………………………, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, 
sztuki ogrodniczej i budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami 
i przepisami prawa budowlanego. 

2. Zapewnienie Gwaranta : 
Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady wykonanego 
przez siebie przedmiotu umowy. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta: 
a) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady przedmiotu 

umowy, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego przez Uprawnionego z Gwarancji, aż 
do upływu terminu wynikającego z niniejszej gwarancji. 

b) Odpowiedzialność Gwaranta za wady przedmiotu umowy obejmuje wady, które ujawniły się w 
okresie gwarancyjnym.  

c) W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy 
wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania uprawnień, jakie 
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określono w procedurze reklamacyjnej. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe 
wskutek: 

 samowolnie dokonywanych przez Uprawnionego z Gwarancji lub inną nieupoważnioną osobę 
napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, 

 braku prowadzenia nawadniania materiału roślinnego według wskazań Gwaranta,  

 mechanicznych uszkodzeń i zdarzeń losowych. 

4. Zobowiązanie Uprawnionego z Gwarancji: 
W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Uprawniony 
z Gwarancji zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji 
technicznej i protokołów przekazania obiektu. 

5. Termin obowiązywania Gwarancji 
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem  następnym po dniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy i kończy się po upływie ………………. miesięcy, licząc od tej daty 
i wynosi ……………………….. r. 

6. Procedura reklamacyjna 
6.1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie przedmiotu 

umowy, która to wada wyszła na jaw w okresie gwarancyjnym określonym w pkt 5 Warunków 
Gwarancji. Zawiadomienie o wadzie powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia, w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem fax-u lub pocztą elektroniczną oraz zawierać wykaz dostrzeżonych 
wad oraz wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad nie dłuższym niż 30 
dni od powiadomienia przez stronę Zamawiającą o zaistniałym fakcie jeżeli będzie to możliwe 
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

6.2. Usunięcie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
6.3. W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez 
Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgłoszonych wad. 
Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole 
oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania 
uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z 
Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. 

6.4. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad  lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i 
ryzyko Gwaranta. Za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania 
przez Gwaranta protokołu oględzin, o którym mowa wyżej. 

6.5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do żądania od Gwaranta 
zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Gwaranta określonym w umowie a 
wynagrodzeniem, jakie byłoby należne za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, biorąc pod 
uwagę stosunek, w jakim wartość przedmiotu umowy z wadami pozostaje do wartości przedmiotu 
umowy bez wad. Kwota, o której mowa w zdaniu 1, będzie płatna w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez Gwaranta noty księgowej wystawionej przez Uprawnionego z Gwarancji.  

6.6. Uprawniony z Gwarancji jest upoważniony do potrącenia kwoty, o której m owa w ust. 5, 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy było wymagane.   

6.7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z Gwarancji zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
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naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej.  

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z przywołanej 
na wstępie umowy. 
 
Adres, telefon kontaktowy (fax) oraz adres mailowy Gwaranta 
……………………………………………………………….. 
Tel.: ………………………………………..,  
e-mail: ………………………………………………. 
 
Podpis i Pieczęć Gwaranta:  ......................................................................  
Data wystawienia dokumentu Gwarancji:  ………………………….……. 


