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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Projekt 

 

U m o w a   nr .......... 

 

Zawarta w Busku-Zdroju w dniu …………………………………………. r. pomiędzy 

Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,  

NIP 655 187 96 46, reprezentowaną przez: 

1.  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

przy kontrasygnacie 

2.  Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 

 

 zwany dalej Zamawiającym,  

a  

.........................................................................    NIP: ..................................................... 

reprezentowaną przez : 

......................................  -  ..............................  zwany dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego  w Busku-Zdroju – etap I – 

 dokończenie robót” 

1. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 

Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017. 

Zadanie realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego 

(turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego”. 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 

Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017. 

Zadanie realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego 

(turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego”. 

 
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie wykonania robót budowlanych dotyczących przebudowy 

stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego  w Busku-Zdroju – I etap. 

Zakres zamówienia obejmuje dokończenie:  przebudowy 4 boisk piłkarskich, budowy 2 kortów tenisowych, 

budowy boiska wielofunkcyjnego, kortu do squasha, placu do jazdy na rolkach, remontu istniejącego 
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budynku szatniowego,  zagospodarowania terenu, wykonania instalacji sanitarnych zewnętrznych 

(zraszania boisk i kortów tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk naturalnych, boiska treningowego, 

boiska wielofunkcyjnego, wymiany przyłącza deszczowego), wykonania oświetlenia zewnętrznego 

(oświetlenia terenu, zasilania, oświetlenia boiska treningowego), wykonanie instalacji teletechnicznej. 

 

Realizacja zadania została podzielona na 2 części: 

 

1.1.CZĘŚĆ 1* obejmuje: 

 

1.1.1. Remont istniejącego budynku szatniowego: 

 - prace remontowo-budowlane: remont wnętrz, wykonanie nowych kominów wentylacyjnych,  

   termomodernizacja, wymiana schodów zewnętrznych oraz pokrycia dachu wraz z jego  

   podkonstrukcją 

 - wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej 

 

W ramach w.w. robót wykonano: 

- częściowo prace przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka balustrad, schodów zewnętrznych, obróbek 

blacharskich, rur i rynien spustowych, pokrycia dachowego  

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem (oprócz podmurówki) 

- częściową  wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej 

- wymianę pokrycia dachowego wraz z podkonstrukcją 

- częściowy remont wnętrz  

 

Do wykonania pozostało: 

 - roboty związane ze schodami do piwnicy, murkiem przy przedmiotowych schodach, zjazdem betonowym 

- roboty związane z wykonaniem schodów północnych, południowych i do kotłowni 

- demontaż drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej wraz z montażem nowych  

- montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach 

- wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym (podmurówka) 

- poprawa obróbek ścian  attykowych 

- podłączenie rur spustowych do przykanalików deszczowych 

- rozebranie posadzek z płytek w pom. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 wraz z 

demontażem cokołów oraz skuciem nierówności  

- wykonanie posadzek w w.w. pomieszczeniach  

- skucie płytek ściennych w pom. 14, 16, 18, 23 

- wykonanie nowych okładzin ściennych  w pom. 14, 16, 18, 23 

- dokończenie okładziny ściennej z płytek w pom. 02 

- demontaż  baterii umywalkowych 

 - demontaż umywalki,  ustępu w misą, kabiny prysznicowej z brodzikiem 

- demontaż wpustów ściekowych w pom. 16 i 18 

- poprawa wykonanych przewodów wentylacyjnych  

- wykonanie podejść odpływowych 

- montaż umywalek porcelanowych, brodzika  natryskowego z kabiną, mis ustępowych  

- wykonanie wpustów podłogowych  

- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych remontem: 02, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 

-  wymiana drzwi wewnętrznych ozn. na rys. A-B-01 symbolami D 01 i D02  (do pom. 03, 04, 07, 09, 13, 18, 

22) oraz do pom. 11,16, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- częściowa  wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej (montaż włazów studni kanalizacyjnych) 
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1.2.CZĘŚĆ 2* obejmuje: 

 

1.2.1. Przebudowa 4 boisk piłkarskich obejmuje: 

a) przebudowę 3 boisk piłkarskich treningowych o wymiarach: Nr 2 - 51x100m, Nr 3 - 31x56m,  

Nr 4 - 23x44m 

 - projektowana nawierzchnia boiska: naturalna (dla boiska nr 2 – trawa naturalna z rolki, dla boisk nr 3 i nr 

4 – trawnik dywanowy wykonywany siewem) 

 - wyposażenie w piłkochwyty 

 - odwodnienie boiska 

 - system zraszania  

 - wyposażenie sportowe: bramki, chorągiewki narożne, ławka rezerwowych, tablica wyników. 

 

W ramach w.w. robót wykonano: 

- częściowo roboty ziemne: usunięcie humusu, kształtowanie terenu wzdłuż skarpy, 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: warstwa odsączająca, przygotowanie i rozścielenie warstwy 

wegetacyjnej, ułożenie siatki przeciw kretom, 

 - częściowo roboty dotyczące odwodnienia boiska  

UWAGA! 

W.w. roboty zostały wykonane dla boiska treningowego Nr 2 o wymiarach zewnętrznych 57x97m. 

 

Do wykonania pozostało: 

- częściowo roboty ziemne: wykopy pod fundamenty słupków piłkochwytów, 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: nawierzchnia (dla boiska nr 2 – trawa naturalna z rolki, dla boisk 

nr 3 i nr 4 – trawnik dywanowy wykonywany siewem), pielęgnacja nawierzchni trawiastej, malowanie linii 

boiska, 

- urządzenia sportowe: bramki, tablice wyników 

- piłkochwyty 

- odwodnienie boiska (prace regulacyjne po zmianie wymiarów boiska nr 2, montaż włazów studni, próby 

szczelności)  

- system zraszania (zraszacze, sterowanie pompą wspomagającą)  

UWAGA! 

W.w. roboty należy wykonać dla boiska treningowego nr  2 o wymiarach zewnętrznych 51x100m. 

Wymiary boiska nr 3 i nr 4 – pozostają bez zmian.  

Przed wykonaniem nawierzchni trawiastej Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić spadki płyt boisk. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanymi spadkami a założeniami projektu – Wykonawca 

zobowiązany jest do doprowadzenia poziomów boisk  do stanu projektowanego.  

 

b) przebudowę boiska treningowego Nr 1 o wymiarach zewnętrznych  107,16 x 66,16m 

 - projektowana nawierzchnia boiska: sztuczna trawa 

 - wyposażenie w piłkochwyty 

 - trybuny  (modułowa, prefabrykowana, 4 rządowa, zadaszona zadaszeniem z poliwęglanu na profilach 

stalowych, dla 201 osób, krzesła w kolorze żółtym, wyposażona w balustrady, ustawiona na nawierzchni z 

kostki betonowej grub. 6cm) 

 - oświetlenie boiska 

 - odwodnienie boiska 

 - wyposażenie sportowe: bramki, ławki, tablice wyników 

 

W ramach w.w. robót wykonano: 



Strona 4 z 22 

- częściowo roboty ziemne: usunięcie humusu, kształtowanie terenu pod boisko gruntem rodzimym i 

piaskiem, 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw łamanych 

UWAGA! 

W.w. roboty zostały wykonane dla boiska Nr 1 o wymiarach zewnętrznych 96,16 x 64,16m. 

 

Do wykonania pozostało: 

- częściowo roboty ziemne: usunięcie humusu, kształtowanie terenu pod boisko gruntem rodzimym i 

piaskiem (z powodu zwiększenia powierzchni boiska do wymiarów 107x66 m), 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw łamanych 

(z powodu zwiększenia powierzchni boiska do wymiarów 107x66 m), 

- roboty ziemne: wykopy pod fundamenty słupków piłkochwytów, 

- roboty dotyczące płyty boiska: obrzeża okalające boisko, ułożenie maty absorbującej uderzenia, 

nawierzchnia z trawy syntetycznej 

- urządzenia sportowe: bramki, chorągiewki,  ławki sportowe, tablice wyników 

- piłkochwyty 

- trybuny przy boisku treningowym (modułowa, prefabrykowana, 4 rządowa, zadaszona zadaszeniem z 

poliwęglanu na profilach stalowych, dla 201 osób, krzesła w kolorze żółtym, wyposażona w balustrady, 

ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej) 

-  utwardzenie  nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm pod trybunę 

- oświetlenie boiska 

 - odwodnienie boiska (montaż włazów studni, próby szczelności) 

UWAGA! 

W.w. roboty należy wykonać dla boiska o wymiarach docelowych 107x66m. 

  

1.2.2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o wymiarach 18,27x36,57m obejmuje: 

 - nawierzchnię z mączki ceglanej 

 - trybuny (modułowa, prefabrykowana, 4 rządowa, dla 94 osób, krzesła w kolorze żółtym, wyposażona w 

balustrady, ogrodzenie, ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm) 

 - odwodnienie kortów wraz z drenażem  

- system zraszania  

 - oświetlenie 

 - wyposażenie sportowe: zestaw do tenisa  

 - wykonanie ogrodzenia, w tym bramy wjazdowej i furtki 

 

Do wykonania pozostało: 

- roboty dotyczące płyty kortów 

- urządzenia sportowe 

- ogrodzenie 

-  trybuny przy kortach (modułowa, prefabrykowana, 4 rządowa, dla 94 osób, krzesła w kolorze żółtym, 

wyposażona w balustrady, ogrodzenie, ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej) 

- utwardzenie  nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm pod trybunę 

- odwodnienie kortów wraz z drenażem (montaż odwodnienia liniowego, podłączenie drenażu do 

kolektora, próby szczelności) 

 - system zraszania (studnia wodomierzowa, system nawadniający) 

 - oświetlenie 

 

1.2.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę)  

o wymiarach zewnętrznych 36,85x48 m obejmuje: 

 - projektowana nawierzchnia boiska: sztuczna trawa 
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 - odwodnienie boiska 

 - oświetlenie 

 -  ogrodzenie  

 - wyposażenie w piłkochwyty 

 - wyposażenie sportowe: bramki, zestaw do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa 

 

W ramach w.w. robót wykonano: 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw łamanych 

 

Do wykonania pozostało: 

- częściowo roboty dotyczące płyty boiska: obrzeża okalające boisko, ułożenie maty absorbującej uderzenia, 

nawierzchnia z trawy syntetycznej 

- urządzenia sportowe: zestaw do tenisa, zestaw do siatkówki, bramki 

- ogrodzenie 

- piłkochwyty 

- odwodnienie boiska (montaż włazów studni, próby szczelności) 

 - oświetlenie 

 

1.2.4. Budowa kortu do squasha o wymiarach 6,88x10,20m obejmuje:10,25x6,89 

- ściany żelbetowe, tylna ściana z poliwęglanu litego 

- posadzka z betonu hydrotechnicznego  

- wyposażenie w piłkochwyty 

- oświetlenie 

 

Do wykonania pozostało: 

- całość zakresu objętego zamówieniem 

 

1.2.5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni 1248,10m2 obejmuje: 

- projektowana nawierzchnia: asfaltobeton 

- oświetlenie 

 

Do wykonania pozostało: 

- projektowana nawierzchnia: asfaltobeton  (należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni oraz 

wykonać nowe warstwy asfaltobetonu) 

- oświetlenie 

 

1.2.6. Zagospodarowanie terenu obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni 

- wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej grub. 6 i 8 cm oraz betonowej 

- wykonanie nowego ogrodzenia, w tym: bramy wjazdowej i furtki oraz murku oporowego od zachodniej 

strony stadionu tj. od punktu A na odcinku o długości ok. 30,00m) 

- remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu (demontaż istniejących przęseł ogrodzenia, nadlanie 

cokołu murku, ponowny montaż zdemontowanego uprzednio ogrodzenia) 

- stabilizacja skarpy 

- profilowanie skarpy  za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem 

- obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót 

 

W ramach w.w. robót wykonano: 

-  rozbiórkę istniejącego ogrodzenia 

- częściową rozbiórkę nawierzchni 
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- częściową stabilizację skarpy:  roboty ziemne  

 

Do wykonania pozostało: 

- wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej grub. 6 i 8 cm oraz betonowej 

- wykonanie nowego ogrodzenia, w tym: bramy wjazdowej i furtki oraz murku oporowego od zachodniej 

strony stadionu 

- remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu (demontaż istniejących przęseł ogrodzenia, nadlanie 

cokołu murku, ponowny montaż zdemontowanego uprzednio ogrodzenia) 

- stabilizacja skarpy  

- profilowanie skarpy  za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem 

- obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót. 

1.2.7. Instalacje teletechniczne obejmujące: 

- ułożenie rur RHDPE 40/3,7 w nowo wykonanych  trasach oświetlenia terenu (ułożenie rur we wspólnych 

wykopach z kablami elektrycznymi) o długości ok.3.000,00m. Ułożenie rur zgodnie z załączonym projektem 

wykonawczym budowy monitoringu wizyjnego na terenie stadionu sportowego (załącznik nr 10 b) 

- posadowienie studni kablowych SK-1 (w ilości 8szt.)  oraz SKR-1 (w ilości 9szt.)  dla projektowanych 

rurociągów teletechnicznych 

Do wykonania pozostało: 

- całość zakresu objętego zamówieniem 

Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie na działkach ozn. nr ewid. 109 i 110 obręb 
ewidencyjny 0010 Busko-Zdrój.  

 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wystąpienia w wymaganym terminie (zgodnie z załączonymi dokumentami) do dysponentów  sieci 

oraz zarządców dróg z informacją/wnioskiem w sprawie prowadzenia robót. 

b) utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz zabezpieczania zgromadzonych 

materiałów, usuwania wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, 

c)  po zakończeniu robót uporządkowania terenu placu budowy oraz terenów przylegających,  

d) zabezpieczenia terenu budowy i zgromadzonych  materiałów na  czas przerwy w realizacji zadania 

do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego, 

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich norm,  

obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w  

 uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych załączonych do projektu wraz z uzyskaniem do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót, dokumentów potwierdzających  pozytywne 

odbiory (w tym przez MPGK, PGE Dystrybucja) - w przypadku konieczności ich   uzyskania, 

f) bieżącej konsultacji z Zamawiającym kolorystyki materiałów, 

g) bieżącej naprawy wszelkich uszkodzeń, w tym: dróg, sieci, przyłączy, punktów osnowy  

geodezyjnej i innych jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawcę lub jego  

Podwykonawców podczas prowadzenia robót, 

h) wykonywania w okresie obowiązującej gwarancji - 1 raz w roku oraz w przypadku stwierdzonej 

konieczności na wezwanie Zamawiającego -  przeglądów gwarancyjnych elementów objętych 

przedmiotem zmówienia, bieżącą konserwację oraz naprawę stwierdzonych podczas w.w.  

przeglądów usterek lub wymianę uszkodzonych elementów. 

i) wykonywania prac agrotechnicznych związanych z pielęgnacją boisk trawiastych w ciągu 1 roku od 

odbioru końcowego zadania. 
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2. Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje 

je za wystarczające do realizacji zamówienia. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji faksowej lub pisemnej doręczanej 

adresatom za pokwitowaniem. 

5. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy robót  

5.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót  powinien być sporządzony z uwzględnieniem terminów 

wykonania oraz musi zawierać : 

 okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

 kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót (rozumiane jako rozdziały i podrozdziały  kosztorysów ofertowych) z 

podaniem ich zakresu i wartości netto/brutto zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem terminów i 

zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.  

          5.2. Harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego (po pozytywnej opinii  

          Inspektora nadzoru) w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do  

           poprawienia z uwagami które należy zmienić (uwzględnić). Harmonogram z uwzględnionymi  

          zmianami należy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego  

          zatwierdzenia. 

         5.3. Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie terminów (poza końcowym i częściowym jeżeli  

         był zastrzeżony w SIWZ do wykonania w określonym okresie) i zakresu rzeczowego za zgodą  

         Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu nie jest wymagane aneksowanie umowy.  

         Zaakceptowany harmonogram po zmianie staje się obowiązującym a dotychczasowy jest  

          archiwizowany.   

         5.4. Do zmiany harmonogramu zapisy pkt 5.2.  stosuje się odpowiednio.  

         5.5. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.  

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.  

7. Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest 

podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

8. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą 

być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji 

z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

9. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do 

zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

10. W przypadku zmiany  terminu końcowego robót; przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne 

zmiany wskazane w SIWZ) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram 

uwzględniający przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki będzie zawierał roboty i wartości robót już 

wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 

11. Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.  

 

§ 2 

Terminy 
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1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1). Protokolarne przekazanie placu budowy,  dokumentacja projektowa (1 egz.) oraz dziennika 

budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

2). Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 

Realizacja zadania została podzielona na 2 części: 

 CZĘŚĆ 1 -  budynek szatniowy – terminy realizacji: 

a) pomieszczenia 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (kompletnie), schody południowe i północne – 

do 31.05.2019r.  

b) pomieszczenia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 oraz pozostałe prace związane z budynkiem – do 

22.07.2019r. 

CZĘŚĆ 2 - pozostałe elementy tj. dokończenie: przebudowy 4 boisk piłkarskich, 2 kortów tenisowych, 

boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę), budowy kortu do 

squasha, placu do jazdy na rolkach, zagospodarowania terenu, ogrodzenia,  wykonania instalacji 

sanitarnych zewnętrznych (zraszania boisk i kortów tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk 

naturalnych, boiska treningowego, boiska wielofunkcyjnego, wymiany przyłącza deszczowego), 

wykonania oświetlenia zewnętrznego (oświetlenia terenu, zasilania, oświetlenia boiska 

treningowego) - terminy realizacji::  

a) wykonanie ogrodzenia  - do 31.05.2019r 

b)dokończenie przebudowy: 4 boisk piłkarskich, 2 kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego (do gry 

w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę), budowy kortu do squasha, placu do jazdy na rolkach, 

zagospodarowania terenu, ogrodzenia,  wykonania instalacji sanitarnych zewnętrznych (zraszania boisk 

i kortów tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk naturalnych, boiska treningowego, boiska 

wielofunkcyjnego, wymiany przyłącza deszczowego), wykonania oświetlenia zewnętrznego 

(oświetlenia terenu, zasilania, oświetlenia boiska treningowego)  – do 03.09.2019r. 

 

W.w. terminy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

zadania. 

 

§ 3 

                                                                                   Realizacja robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji     

       projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia  

      Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji  

      przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem  

      informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z  

        4 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli  

       Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub  

      wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny  

      koszt. 

5. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą  

     Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem  

     postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy  

      pomocy podwykonawców. 

7.  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d 

ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z 

przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w 

zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą  

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 

zgodny z wymogami określonymi w SIWZ. 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

3)  Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy/ umowy zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 

wskazanym uważa się projekt umowy/ umowę za zaakceptowany/ą. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane,  dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. Powyższy obowiązek   nie dotyczy umów na dostawy i usługi o których mowa 

niniejszym punkcie  jeżeli:  ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji  o ile nie 

przekracza kwoty 50.000 złotych.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Podwykonawcą robót .................. będzie............. 

 

§ 4 

Kierownictwo i nadzór budowy 

1. Zamawiający oświadcza, że powołał Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektor  Nadzoru: 

……………………………………………………………….. 
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działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).    

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: 

- ............................................................................................ 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm). 

 

§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 

i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 

i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi  

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

6.  W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy określił w SIWZ wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia jako pracownik fizyczny wykonujący roboty 

budowlane w tym obsługa maszyn i urządzeń budowlanych:  

1) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do  

realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz z 

oświadczeniem, że okazane do  wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są 

zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych 

zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy  osób mających wykonywać 

przedmiot zamówienia upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela  do 

niedopuszczenia tych osób do pracy.  

2) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) stosuje się 

odpowiednio.  
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3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób 

realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i 

innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji prac. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne wymagane dokumentacją, 

wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz złoży ją w Powiatowym Ośrodku Geodezji i 

Kartografii oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą z kosztorysami robót wykonanych.  

2) Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, 

przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do 

utylizacji podmiotowi uprawnionemu,  usuwanie materiałów zbędnych  odbywa się na bieżącą 

(zabrania się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na placu budowy). 

 

§ 7 

Zaplecze budowy i Plan BIOZ 

Wykonawca jest zobowiązany: 

1. Przygotować zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie 

materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica 

informacyjna), 

2. Sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo 

budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.  

§ 8 

Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881 z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

4. Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru a materiały  nie zatwierdzone wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu. 
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5. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 

materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 

aprobata techniczna itp.), 

§ 9 

Polisa OC 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: . 

 CZĘŚĆ 1* ..............................- złotych, w tym podatek VAT (słownie: 

............................................................................................................) 

 CZĘŚĆ 2* ..............................- złotych, w tym podatek VAT (słownie: 

............................................................................................................) 

        w  tym cena za uporządkowanie placu budowy ze wszystkich elementów uniemożliwiających  

         prowadzenie robót, w tym: wywóz gruzu, resztek i odpadów budowlanych (ujęta w Części 2)  

        wynosi:  …………………………………… złotych (słownie:………………………………………………………………..) 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z 

dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  w 

oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót.  

3. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją (użycie 

materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru lub zastosowanie technologia niezgodnej z 

dokumentacją) zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te roboty i nałoży karę umowną zgodnie z 

zapisami umowy  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 

tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i 

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego i projektanta. 

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 

technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie 

dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

5. W przypadku, gdy określone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 

traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie 

wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 11 

Płatności 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych. 

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu 

zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe minimum 10% wartości przedmiotu 

zamówienia.  

3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora 

Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru częściowego, 

podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego. 

4. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który 

został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym. 

 

    § 12 

Zapłata Podwykonawcom 

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych lub częściowych z kompletnymi 

dokumentami odbiorowymi -  przelewem na konto Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………… 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3  

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek 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.  

6.  Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy aby ten w 

terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec 

podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą; 

 1) niedokonania 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 
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3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania  

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w 

kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ...................- PLN 

(słownie: ....................................................................................................../100). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest 

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

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 

zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń 

w ramach rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi . 

6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może 

ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub 

nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego 

Wykonawca. 

 

§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

 

§ 15 

Odbiór robót 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 

końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza; 

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i 

inspektora nadzoru. 

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać: 

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru – 2 egz.  

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy 

zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora 

nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz, 
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d) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  z dowodem przekazania jej do zasobów POGiK – 

3egz. 

3. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 

o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

1)   nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,  

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia 

wynagrodzenia   Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór 

robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie 

to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast 

będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie 

umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego 

zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

 

 

 

§ 16 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan 

pierwotny dróg, drogę  dojazdową na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym 

dla odbioru końcowego robót. 

§ 17 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na 

piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

 

§ 18 

                                                            Wady  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w 

czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od 

daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie 

oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
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5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych 

robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

§ 19 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres ….…  

         miesięcy Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. 

2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4.  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz 

wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi 

karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu 

ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5.     Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ............ m-cy licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na 

piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 

uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej 

umowy. 

6.     Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji 

jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 

10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia 

usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół 

konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

13. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 

wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

§ 20 

Kary Umowne 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 

ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

 

3) za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami 

opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do 

poprawienia w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia; 

 

4) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie 

przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 10 ust. 1 umowy 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy 

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 

stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

9) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie 

wad; 

10) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany  w § 10 ust. 3 umowy w 

wysokości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 
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11) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych przez osoby które nie są 

zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 5000,00 zł. lub brak na budowie minimalnej ilości osób 

określonych w SIWZ. 

12) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego  

oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 

pkt. 3 i 4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie; 

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 

10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w 

którym odbiór miał być zakończony. 

3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych 

6. Maksymalna wysokość kar umownych o której mowa w ust. 1 i 2 z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1 (gdzie nie 

ograniczenie nie obowiązuje) nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 

1 umowy 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy  

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze 

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac 

budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje 

bynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden 

tydzień. 

5) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy 

6) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją bynajmniej jednego 

etapów/zakresu robót wyszczególnionych w harmonogramie finansowo rzeczowego.  
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3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie 

przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest 

do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

 

 

 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 23 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 24 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.               

§ 25 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

a. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

b. Oferta wykonawcy 

c. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową 

d. Harmonogram finansowo – rzeczowy 

e. Karta Gwarancyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w okresie gwarancji 

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego  w Busku-Zdroju – etap I - dokończenie robót” 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, powstałych w 

wyniku wykonania umowy 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 

której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od 

wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od 

wad                 w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 20 ust.1  pkt. 7) 

umowy 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

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

b) normalnego zużycia budowli lub jego części  

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

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

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i 

protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego 

miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 

1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 
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4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 

dla ważności                            i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu 

Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta                  

o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi 

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych 

wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał 

naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać 

wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Busko-Zdrój 

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój  

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną 

częścią 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji      Przyjmujący gwarancję  

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:     Przedstawiciel Zamawiającego: 


