
U M O W A  NR …./2018/In.II     
 
 

zawarta w dniu ……………………… roku w Skarżysku Kościelnym pomiędzy : 

Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko 

Kościelne,  

reprezentowaną przez: Zdzisława Woźniaka - Wójta Gminy 

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym  

a    

…………………………………………………………… 

REGON ……………………………….., ……………………………………………., 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na podstawie art. 
4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) oraz 
wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania zadania pn.: „Profilowanie i udrożnienie rowów przy ulicy Skarbowej” 
 

2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
następującego zakresu prac: 

 
 

- oczyszczenie rowów z namułu na długości 560 mb - droga gminna (ul. Skarbowa),  
- rozebranie przepustów rurowych,  
- rozebranie podbudowy gruntu stabilizowanego, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego oraz ścianek czołowych 
betonowych (rury i ścianki betonowe - materiał inwestora). 

 
Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych na podstawie zestawienia 
przedmiarowego robót formularz kosztorysu ofertowego. 
 

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z 
rysunkami poglądowymi przedłożonymi przez inwestora. 

 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych w §1 niniejszej umowy w terminie: 
do dnia 31 października 2018 roku. 
 
 

§ 3 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację rysunkową na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy. 



2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni 
od podpisania umowy na podstawie protokołu przekazania terenu, podpisanego przez Strony 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej w 
terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
5. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

ten teren. 
 

§ 4 

1. Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i  
przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy z zastrzeżeniem co do rur z 
tworzywa sztucznego i ścianek przyczółków betonowych, które przekazane zostaną przez 
Zamawiającego Wykonawcy do wbudowania.  

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, wymagana jest zgoda  
Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z 
Podwykonawcą. 

4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń 
dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane 
przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

a) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy, przy czym początek biegu terminu zapłaty będzie w tym 
przypadku liczony od dnia zapłaty przez Wykonawcę wierzytelności Podwykonawcom. 

b) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą 
mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt, na terenie 
udostępnionym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
kierowania budową wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo 
budowlane, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie 
budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę tych przepisów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego 
odpadami w sposób określony w ustawie.  

5. Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza 
budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

a) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych, 
b) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu 

na którym realizowane  będą  roboty budowlane pod względem bezpieczeństwa mienia i osób, 
c) wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących  (roboty przygotowawcze, 

organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego itp.), 
 

§ 6 

 



1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych w związku z prowadzonymi pracami. 

 
 

§ 7 

1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z 
opracowanymi rysunkami poglądowymi profili rowów, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy zachowaniu wszystkich 
warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w zakresie koniecznym do realizacji z 
należytą starannością robót budowlanych. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i 
prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy 
i jego otoczenie oraz zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń i ich lokalizacją na planach, 
a także uzyskał wszelkie niezbędne informacje tak, aby miał pełną wiedzę o warunkach w 
otoczeniu terenu budowy. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy 
zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od 
Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W 
związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające 
lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 
 

§ 8 

1. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B  
i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji 
projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów 
znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót 
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 5 
dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót 
zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na 
własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia. 

 
§ 9 

 

1. Za wykonanie zamówienia publicznego jak w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
– zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, tj. 

 Cena netto ……………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………….. złote 00/100 groszy) 

 Cena brutto …………………………. zł 
( słownie: …………………………………………………………. złotych 00/100 groszy) 
W tym podatek VAT w wysokości 23 %   to jest w kwocie: ……………………. zł 
 
 (słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100 groszy)          



        
2.   Wynagrodzenie jak w ust.1 ustalono na podstawie planowanych ilości robót i stawek cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do umowy.  Ceny 
jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zawierają  koszty związane z realizacją 
zamówienia jak w § 1 umowy tj. robót przygotowawczych, pomocniczych, organizacji placu 
budowy, obsługi geodezyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, badań, inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej itp. i są cenami stałymi przez cały okres trwania umowy.  

3.  W przypadku zmiany ilości robót, będą one rozliczane na podstawie cen jednostkowych z 
kosztorysu ofertowego i ilości robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4.   Roboty nie ujęte w przedmiarze i nie dające się przewidzieć a konieczne do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na zlecenie Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 
Przed przystąpieniem do ich wykonania, zostanie przedstawiona wycena tych robót. 
Wykonawca wykona je na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, na podstawie protokółu 
konieczności podpisanego przez strony umowy.       

5.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. O powyższym fakcie 
Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. 

 
§ 10 

 

1. Odbiór robót określonych niniejszą umową następować będzie na podstawie: 

 końcowego protokółu odbioru robót po zakończeniu i odbiorze całości wykonanych robót. 
2. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego robót: 

a) po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu 
Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 wypełniony dziennik budowy, 

 dokumenty (atesty, certyfikaty) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby 
budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich zgodność z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, 

 dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie potrzeby 
także przez projektanta, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, 

 oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy Prawo 
budowlane, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
b) Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru; 
c) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy najpóźniej w 7 dniu licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy 
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem ust.3, 

d) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 
zakończenia odbioru; 

 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca 

zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 
czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z 
okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może od  umowy odstąpić. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad. 
 

§ 11 

1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez 
Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z zakresem jak w §1.  



 
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni 
od dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z potwierdzeniem wykonania i przyjęcia robót przez Zamawiającego z uwzględnieniem 
następujących danych: 

NABYWCA: Gmina Skarżysko Kościelne 
Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2a 
NIP: 663-133-84-09 
 
PŁATNIK / ODBIORCA 
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2a 
26-115 Skarżysko Kościelne 

 
3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

 
§ 12 

 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno-
ekonomicznego w osobie: ……………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………., posiadający 

uprawnienia ………………………………………………. 
4. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 Ksawery Krupa – inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym. 
 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za przekroczenie terminu wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy 
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, 

b) za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa 
w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §10 ust. 3 i §14 ust. 4, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 17, ust. 1, lit. a.  

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości i 12 miesięcznej rękojmi 
za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna 
się od daty odbioru końcowego robót. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady 
wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres 
gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad 
przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich 
zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości elementy objęte przedmiotem umowy, to termin 
gwarancji jakości w stosunku do tych elementów rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich 
Zamawiającemu. 



3. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny, według załącznika do niniejszej umowy. 

4. Wszelkie wady wykonanych robót podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji  
Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich 
usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do 
naliczenia kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 lit. b), służy prawo do powierzenia 
wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym 
Wykonawca wyraża zgodę.   

 

§ 15 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 16 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin 
wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza 
kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 
niemożliwość wykonania umowy, 

c) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
d) wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku 
termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których 
wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

e) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy, 
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą 
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

 

§ 17 

 
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, (art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od 
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową pozwoleniem na budowę i 
dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania robót 
zgodnie z umową lub do wykonywania zobowiązań zgodnie z umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
postanowienia szczegółowe:  

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy. 

 



§ 18 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 19 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. 
 

 

§ 20 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
- Oferta wykonania – zał. Nr 1, 
- Kosztorys ofertowy zał. Nr 2, 
- Wzór dokumentu gwarancyjnego – zał. Nr 3, 

 
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 
 

                   Wykonawca:       Zamawiający: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór dokumentu gwarancyjnego – zał. Nr 3 do umowy 

 

Dokument Gwarancyjny 
 

Dotyczy zadania pn.:  
 

„Profilowanie i udrożnienie rowów przy ulicy Skarbowej” 
Umowa Nr …….......... z dnia ………..2018 r.  
 
 
Wykonawca robót tj.: ………………………………………………………………….. 

zwany dalej „Gwarantem”, niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu tj. Gminie Skarżysko 
Kościelne gwarancji, co do jakości wykonanego przedmiotu umowy. 
 
 
1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady 

te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji. 
 

2. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego tj. od dnia  
…….. ……. 2018r. do dnia …………………… 2021 r. z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszej Gwarancji. 
 

3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji za wady obejmuje wady wykonanych 
robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości za 
wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy 
Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Gwarant z racji swoich zobowiązań wymieni w 
okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości 
w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu. 
 

4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Gwaranta każdorazowo w formie pisemnej o 
istnieniu wad w terminie do 1 miesiąca, licząc od daty ich ujawnienia. Zamawiający w 
powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z 
czynności przeglądu strony zobowiązane są każdorazowo sporządzić pisemny protokół, w którym 
ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia. 
 

5. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia faktu 
wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając termin na 
ich usunięcie. 
 

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnia się czas niezbędny do 
usunięcia wad oraz warunki atmosferyczne. 
 

7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, 
Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcie wad na koszt 
Gwaranta, przy czym Zamawiający wykonując powyższe uprawnienia nie traci dalszych 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
 
Skarżysko Kościelne, dnia …………………. 2018r.  
 
       ................................................................ 
 
                                                                                         Upoważniony przedstawiciel 
                                                                                            Wykonawca / Gwarant 


