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U M O W A Nr ….. 
O ROBOTY BUDOWLANE  

 
zawarta w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 
850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
mgr inż.  Jacek Gil   - Prezes Zarządu 

mgr inż.  Tomasz Gawlik  - Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych 
.................................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu będącego wykonawcą ) 
.................................................................................................................................................... 

 

mającym swą siedzibę w 
...............................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr 1/DT-1/PZP-1/01/13, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o 
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.),  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  
 

BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  WW  UULL..  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  IIIIII  WW  DDĘĘBBIICCYY..  
 
Zakres robót obejmuje: 
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej – kolektor od studni C268.1 
do studni C-183: 
1) Sied kanalizacji sanitarnej Dn200 PCV – 776m 

- rura Dn200 PCV 776m, 
- studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000 z włazem typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym 
35szt. 
- Rura ochronna Arota Dn110, L=3,0m 1szt. 
- Rura ochronna HDPE 315, L=4,5m 5szt. 

2) Sied  kanalizacji sanitarnej 160 PCV – 41,5m 
- rura Dn160 PCV 41,5m 
- Rura ochronna HDPE 315, L=4,5m 1szt. 
 

Zamówienie obejmuje:   
A.      wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  projektem, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
B.    inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 
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a. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat 
powykonawczy Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 
cyfrowej – format DXF 2000 

b. przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyd roboty zgodnie z 
projektem – czynności te należy zgłosid do odbioru przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 

c. wykonanie niezbędnych prób, badao, pomiarów, zabezpieczeo, włączeo i odbiorów 
technicznych wraz z opłatami, 

d. informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąd 
na jakośd robót lub termin zakooczenia robót,  

e. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu 
składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z 
uzyskaniem warunków technicznych,  

f. ubezpieczenie placu budowy,  
g. uporządkowanie placu budowy, 
h. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 
i. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – 

Wykonawca dostarczy po zakooczeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o 
przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpid od 
obowiązku), 

j. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po 
ich zakooczeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

k. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracowad i 
uzgodnid projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic, 

l. wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wcześniej uzgodnionym 
projektem, 

m. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
n. utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 
o. opracowanie instrukcji BIOZ. 
p. wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia 
q. koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi ponosi Wykonawca 
r. wykonanie inspekcji TV kanału przy obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przekazanie sprawozdania i zapisu cyfrowego 
s. odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami rozbiórki i odtworzenia nawierzchni wydane 

przez Urząd Miejski w Dębicy; 
 
Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej 
  Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniad będą warunki określone 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.).  

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzieo ............................ 
2. Termin zakooczenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzieo 31.07.2013r. 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyd Wykonawcy projekt budowlany, który określa 

przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i 
pozwoleniem na budowę.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
§ 4 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i 
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zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie 
zamówienia publicznego. 

§ 5 
Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawowad będzie: 
Inspektor nadzoru - ................................................................................................ 
    (  imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnieo) 

§ 6 
Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:     
................................................................................................ 
  ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnieo) 

§ 7 
1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –Prawo 

Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.) obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką 
budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą 
odpowiedzialnośd cywilno-prawną. 

2. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonad i utrzymad na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie 
budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnid warunki 
bezpieczeostwa. 

4. Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną 
na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty 
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych 

7. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkowad teren budowy. 
§ 8 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadad, co do jakości: wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądanie zamawiającego (osobę pełniącą nadzór 
techniczny) Wykonawca obowiązany jest przedłożyd w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów 
wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badao okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badao dodatkowych obciążą Wykonawcę 
zaś, gdy wyniki badao wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badao obciążą Zamawiającego.  

§ 9 
1. Strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości: 

Netto: …………………………………………………… 
Podatek VAT: ………………………………………………. 
Brutto: …………………………………………………………………… 
słownie brutto: ........................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie zryczałtowane o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mied wpływ na koszty.  
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może byd 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu.  

§ 10 
1. Rozliczenie nastąpi: 

Dwoma fakturami: 
a) Pierwszą po wykonaniu i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 50% zakresu rzeczowego 

budowy (50% długości sieci kanalizacji sanitarnej),  
b) Drugą po wykonaniu i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru całości zakresu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej . 
2. Rozliczenie koocowe sprawdzone przez osobę pełniącą nadzór techniczny Wykonawca przedłoży 

w dniu zgłoszenia do odbioru koocowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi. 
3. Wypłata wynagrodzenia następowad będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty 

potwierdzone przez osobę pełniącą nadzór techniczny w terminie 30 dni od daty dostarczenia. 
§ 11 

Faktury wystawiane będą z terminem płatności 30 dni. 
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego tj.: ……………………………………..zł w następującej formie: ......................... 
.................................................................................................................................................... . 

2. Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % wartości 
wniesionego zabezpieczenia, tj. ............................... zł 

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt.1 wysokośd zabezpieczenia ulegnie 
zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót - należałoby zabezpieczenie zwiększyd, 
wykonawca zobowiązany jest uzupełnid wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty 
wezwania go o to przez Zamawiającego. 

§ 13 
Zabezpieczenie zabezpieczające zgodnie z umową wykonanie robót na kwotę ........................ zł 

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze koocowym (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag, 
pozostałe zabezpieczenia na kwotę ............................. zł zostaną zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi tj. 36 m. –cy (od daty odbioru koocowego (bez uwag)  lub 30 dni po usunięciu  uwag) 

§ 14 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP - 

………………………., jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. .................................................. 
§ 15i 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 
1) ...................................................................................................................................................... 

(określid zakres rzeczowy i kwotę) 

2) ...................................................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................................................... 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. 
1)   
............................................................................................................................................................ 

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

2) ...................................................................................................................................................... 
3) ...................................................................................................................................................... 

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma 
przygotowania techniczno – organizacyjnego. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośd za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego 
Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Zamawiający żąda dostarczenia kopii projektów umów                          
z podwykonawcami. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia w/w projektu umowy 
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeo, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcami wymagana jest zgoda 
Zamawiającego        i Wykonawcy, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treśd będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem Zamawiającego i 
obowiązującymi przepisami. 

8. Przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców 
potwierdzające uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszystkich zobowiązao z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru 
dotyczącego Podwykonawcy. 

§ 16 
1. Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi koniecznośd wykonania robót dodatkowych – 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% podanej w §9 pkt.1, 
to Wykonawca zobowiązany jest wykonad te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia 
Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

2. W przypadkach wymienionych w pkt.1 – ceny robót podlegają negocjacjom a zlecany zakres  
robót nie dotyczy robót niezbędnych do wykonania odbioru i zakooczenia niniejszego 
zamówienia. 

§ 17 
1. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowośd do odbioru wpisem w 

dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez osobę pełniącą 
nadzór techniczny w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczad będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówid odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyd wynagrodzenie za przedmiot odbioru 
posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpid od umowy. 

3. Zamawiający może podjąd decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

4. Wykonawca nie może odmówid usunięcia wad bez względu na wysokośd związanych z tym 
kosztów. 

5. Odbiór koocowy wykonanych robót winien byd dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez osobę pełniącą nadzór techniczny 
zakooczenia wszystkich robót. 

6. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie 
przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia 
jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą koocową. 
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§ 18 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi 

materiałami. 
2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru koocowego 

bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 
3. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru koocowego bezusterkowego 

lub daty protokołu usunięcia usterek. 
4. 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego. 
5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowieo zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, w zakresie: 
a) zmianie techniologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli: realizacja tych robót nie wykroczy poza 
określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości 
wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i 
usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstania dużych i nieodwracalnych w 
skutkach strat dla Zamawiającego. 

b) zmianie terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest: wystąpienie trudnych warunków 
atmosferycznych potwierdzonych przez IMiGW uniemożliwiających dochowanie wymogów 
technicznych lub technologicznych tj.: średniej temp. dobowej otoczenia poniżej -5OC przez 7 
kolejnych dni lub ciągłych opadów atmosferycznych utrzymujących się przez 3 kolejne dni 
przekraczających stan średnich opadów na danym terenie lub wystąpienie gwałtownych 
zjawisk: powodzi, pożaru, trąby powietrznej itp. lub wstrzymanie robót przez właściwy organ 
z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienie robót dodatkowych, 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 litera b) UPzp lub przedłużanie się procedury przetargowej 
tj. w sytuacji wystąpienia procedury odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia 
Zamawiającego do Wykonawców o przedłużenie terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 
ust. 4 UPzp. 

c) innych postanowieo umowy, pod warunkiem: wystąpienia zmiany stawek podatku od 
towarów i usług. 

 
§ 19 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzieo zwłoki.  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzieo zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad  i usterek 

c) za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 
5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 

opierad będą    o przepisy Kodeksu Cywilnego 
§ 20 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru robót 
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b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizowad swoich obowiązków 
wynikających z umowy 

2. Zamawiającemu gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwao 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni. 
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądad jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 21 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 

odstąpid od umowy powinna podad pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.  

3. Zamawiającemu przysługiwad będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków 
finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca mimo 
dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, normami paostwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w 
przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:  
a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy. 
b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała 
umowę. 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od 
umowy oraz roboty zabezpieczające. 

d) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy 
wraz z robotami zabezpieczającymi. 

 
§ 22 

Wykaz załączników do umowy:  
1. Wykaz cen. 

§ 23 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówieo 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 
§ 24 

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy 
pisemnej i powinny byd doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) 
na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w 
niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez 
Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 
dni od daty nadania. 
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§ 25 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  
3 egz. dla Zamawiającego.  
 
W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Załącznik nr 1 – Wykaz cen 
 

   SSSiiieeeddd    kkkaaannnaaalll iiizzzaaacccjjj iii    sssaaannniiitttaaarrrnnneeejjj    www   uuulll...    WWWiiieeejjjssskkkiiieeejjj    III III III  

L.p. Opis Nazwa Ilośd 
Cena 
jedn. 

Wartośd 
netto 

1. roboty pomiarowe, usunięcie humusu ,wykopy z 
transportem,  szalowanie, odwodnienie, zasypywanie 
wykopów z zagęszczeniem, komory przew., obarierowanie 
,montaż płyt drog., montaż rur-przewierty sterowane , 
połączenia, próby i odbiory, obarierowanie i kładki,  
podłoża ,rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni 
rew., obsypki, oznakowanie taśmą, odbiory, próby 
szczelności, drogowe: Oznakowanie robót - wg projektu 
organizacji ruchu, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni – 
wg warunków rozbiórki i odtworzenia nawierzchni 
wydanych przez Urząd Miejski w Dębicy, badania i odbiory 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
PCV Dn200 

776mb  
 

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
PCV Dn160 

66,5mb  
 

3. Wykonanie studni betonowych 
Dn1000 

35kpl.  

 

Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty) 

Razem netto:  

Razem VAT:  

Razem brutto:  

 
Instrukcja  do Wykazu cen. 
 

Wstęp 
Wykaz cen powinien byd odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, 

Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót będącymi częścią dokumentacji projektowej oraz 
Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które 
należy wykonad i sposobem ich wykonania. Całośd robót ma byd wykonana zgodnie z ich intencją, 
znaczeniem i wymogami Zamawiającego. 
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na 
podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do 
sporządzenia ofert. 
Podstawą płatności będzie faktyczna ilośd wykonanej pracy , tak jak zostanie ona obmierzona przez 
Wykonawcę i sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w 
wycenionym Wykazie cen. 
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót, to tylko pozycje wymienione w Wykazie cen będą obmierzone. Koszty każdej z faz 
operacyjnych, które muszą po sobie następowad dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, 
należy ująd w tej czy innej pozycji. 
„Roboty uzupełniające" mogą zostad zamówione zgodnie z Prawem zamówieo publicznych 
(zamówienia uzupełniające). 
Krótkie opisy pozycji w Wykazie cen przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny 
w żaden sposób modyfikowad bądź anulowad szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach. 
Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosid się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, 
informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty 
muszą byd wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora ku jego 
pełnemu zadowoleniu. 
 
Warunki ogólne 

2.1 Wykaz cen jest integralną częścią dokumentów Umowy. Wykaz cen podaje zakres Robót 
do wykonania, opisanych w dokumentach umowy. 

2.2 Przyjmuje się, że pozycje Wykazu cen pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania 
wymagające wypełnienia warunków Umowy. 
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywad wszystkie koszty wykonania 
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Robót i koszty obejmujące: 
• wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązao i 

wymagao związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w umowie lub 
wynikających z umowy, 

• koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 
• koszty   dostaw,   magazynowania,   zabezpieczenia,   ubezpieczenia   materiałów   i 

urządzeo oraz wszelkie koszty związane, 
• pracę sprzętu i urządzeo, jego  dostawa,   utrzymanie,  zasilanie, rozruch, serwis 

gwarancyjny, zużycie  mediów dla  potrzeb wykonania Robót objętych umową, 
• wszelkie prace i materiały pomocnicze, 
• koszty ogólne, zyski, podatki itd., 
• inne nie wymienione związane z umową. 

2.3 Pozycje Wykaz cen opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych umową. Ten 
sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagao 
technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja 
opisana w Wykazie cen w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu 
opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach umowy. 

2.4 Roboty opisane w każdej pozycji  Wykazu cen skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując  jednostkę   przedmiaru   dla   Roboty  wiodącej   i   uwzględniając   udział robót 
towarzyszących   i  zużycie   materiałów  w  sposób   przybliżony.   Roboty  opisane   należy 
traktowad wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie 
materiałów (niezbędnych do kompletnego   wykonania   prac)   inny   niż   podany  w   
Specyfikacjach Technicznych   nie   będzie   podstawą do  zmian   cen  jednostkowych,   co 
jest  ryzykiem Wykonawcy. 

2.5 Roboty opisane w każdej pozycji Wykazu cen winny byd wykonywane w sposób 
kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartośd podana w 
każdej pozycji Wykazu cen jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi 
kompletnego wykonania   prac   niezależnie   od   tego   czy  są  one   szczegółowo,   czy   
nieopisane   w dokumentach umowy. 

 
Przedmiar robót 

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Wykazu cen, są oszacowaną ilością 
każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego umowy, ustaloną 
w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie 
gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, 
które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Wykazu cen lub, że rozmiar tych 
robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w 
Przedmiarze. 

3.2 Roboty winny byd wyliczane w cenach netto w stosunku do wielkości podanych w 
Specyfikacjach Technicznych zlecanych przez Zamawiającego. 

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach 
Technicznych    winny    byd   wykorzystywane    w    obmiarach,    wycenach,    szczegółach 
rysunkowych, itp. 

 
Ceny jednostkowe 

4.1 Ceny jednostkowe w Wykazie cen winny byd podawane w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4.2 Ceny jednostkowe  każdej  pozycji  Wykazu cen winny  byd  określane  zgodnie  z 
zasadami podanymi w punkcie 2 i 3. 

4.3 Wartośd  każdej   pozycji   Wykazu cen musi   byd  iloczynem  ceny jednostkowej  i 
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ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji. 
4.4 W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Wykazu cen przyjmuje się, że 

wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa. 
4.5 Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z umowy będą wliczone w 

ceny jednostkowe. 
4.6 W skład cen jednostkowych wchodzą również: 

• Prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze niezbędne do 
wykonania wszystkich elementów inwestycji, 

• Geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji, 
• Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji w obecności przedstawiciela 
inwestora i dostarczenie jej wyników do użytkownika, 
• Organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg, 
• Utrzymanie przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg, 
• Likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg, 
• Dostarczenie, zainstalowanie i demontaż tablic informacyjnych oraz urządzeo 
zabezpieczających Teren Budowy oraz ich utrzymanie, 
• Ubezpieczenia, 
• Zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, 
• Ubezpieczenia i uzyskanie gwarancji wynikających z umowy, 
• Tymczasowego lub stałe magazynowania nadmiaru gruntu, 
• Usunięcie/utylizacja gruzu/śmieci z trasy robót liniowych, 
• Wycinka drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót, 
• Urządzenie i likwidacja zaplecza Wykonawcy, 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
• Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, 
• Utrzymanie zaplecza budowy, 

 
Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót 
1. Obmiar Robót będzie określad faktyczny zakres i postęp wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych 
(ST) oraz zaakceptowanych przez Inspektora.  

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych Dokumentacji 
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukooczenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 

4. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie na rzecz 
Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. 
2. W przypadku kanalizacji sanitarnej do wyliczenia długości nie przyjmuje się studni 

kanalizacyjnych, których obmiar następuje wg ilości wykonania – kpl. 
3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Uwaga: Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych 
do rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
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zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa legalizacji. 

2. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inspektora oraz 

przed częściowym lub koocowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
W Y K O N A W C A :                                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 

 
 

                                                           
i W przypadku braku podwykonawców pkt. 3-8 należy pominąd. 


