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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA nr ……./MOSIR/Z/2019 
 

  
zawarta w dniu ……………..2019 r. w Lesznie pomiędzy: 

Miastem Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno NIP: 697 225 98 98  reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji z siedzibą w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7 w imieniu którego działa dyrektor Sławomir Kryjom z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Leszna zwany w dalszej części umowy Zamawiającym  

 
a 

…………………………………………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS………………………. w Sądzie Rejonowym dla ………………………… w ……………………….. 

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy…………………………………………….. 

mający swoją siedzibę w …………………………………………………………., NIP: ……………………. Regon 

………………………… 

w imieniu, której działa: 

……………………………………………………… 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak 

sprawy: MOSIR.5.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której 

mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego (dostawa i montaż) p.n.: 

„Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy”   w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy, oraz w ofercie Wykonawcy.  

2. Szczegółowy zakres prac  objętych niniejszą umową określa załączona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę i montaż paneli piankowych o długości 84 metrów, uwzględniających bramę techniczną, okno startowe oraz 

furtki wejściowe, pochłaniających energię kinetyczną i zabezpieczających prze uszkodzeniem lub zranieniem 

zawodników oraz widzów  

b) Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji w formie pisemnej licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego.  

 

§ 2 

1.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostaje ustalony na dzień 20 marca 2019 roku. 

2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie Stadion im. A.Smoczyka tj. ul. 17 Stycznia 68, 64-100 Leszno 

3. W przypadku stwierdzenia wad  w wykonaniu zadania – Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia w 

wyznaczonym pisemnie terminie z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. Po usunięciu 

wad Zamawiający zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.  

4. Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
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§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 

632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: ………………………… zł 

brutto (słownie: ……………………………………………………………), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w § 1 niniejszej Umowy. 

4. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich 

prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko 

związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu, 

o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczególności: 

5. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy 

Wykonawcy z zastrzeżeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy. 

6. Płatność za fakturę zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku: 

…………………………………. Nr rachunku: ………………………………………………………… w terminie do 30 

dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

7. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego 

jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem 

roboczym. 

8. Kwota określona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 

9. Nie dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót.  

10. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy  przez obie strony umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

12. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej 

rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów 

o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 

14. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 

Zamawiający: Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno  

 NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

 Płatnik/Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno 

15. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO  : NIP 697-22-59-898 

16. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY : NIP …………………… 

17. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy  : NIP ................................ 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie 

niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

19. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę 

trzecią. 

20. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 

jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot umowy 

z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy 

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi 

wynikać w szczególności: 
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a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie prac projektowych poszczególnych branż, które 

ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

d) sposób rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

f) zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a 

ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie 

Podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3 

do SIWZ – punkt III i IV oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się 

odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres 

wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa i montaż, a także projekt jej zmiany należy 

przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 

projektowe, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej 

zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa 

w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe 

i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 

powyżej. 
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12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są prace projektowe i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne 

z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni 

od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej 

zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 

zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym paragrafie. 

18. Zlecenie części prac ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 

wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie 

podwykonawstwa. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

prac projektowych. 

21. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są prace projektowe, a także umowy o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

22. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace 

projektowe wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

23. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te prace  Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości 

od Wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

prace projektowe, 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 zamówienia na prace projektowe. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 

obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

27. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje 

Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 powyżej oraz wezwie 
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Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

28. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa 

w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 

30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

29. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

31. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

32. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną. 

33. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

34. W sytuacji określonej w ust. 35 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy 

z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

35. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 28 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  niniejszej 

Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj……………………………………………………. 

będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy 

w zakresie: ………………………………………………………………….. 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 7 

ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podwykonawcy 

w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 

Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów 

dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 



UMOWA  NR   ….MOSIR/Z/2019  

„MODERNIZACJA BANDY OKALAJĄCEJ TOR ŻUŻLOWY” 

 

 

MOSIR.5.2019 6 Opracował: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

 

§ 7 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową nastąpi  na podstawie faktury końcowej. 

2. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 

zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 

naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

3. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia 

nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów.. 

4. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze 

wad/usterek. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

6. Podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół zdawczo-odbiorczy nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w późniejszym 

terminie 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia,  o którym mowa w § 2 ust. 1, w 

wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie 

tych wad/usterek, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

d) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

prace projektowe, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub zmiany, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego 

z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

f) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmianę; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 zł. 

h) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20 % wartości kontraktu 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w §11 umowy, w wysokości 10 % wartości kontraktu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 

i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, 
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b) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań 

umownych i nie zmienił sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,, 

c) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o których 

mowa w §7 niniejszej Umowy. 

d) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. 

e) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji 

niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania 

kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania 

dodatkowego terminu. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4 powyżej oraz w § 11 następuje w trybie 

natychmiastowym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

9. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej 

umowy.  

 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 10 ust. 2 niniejszej 

umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

 

§ 10 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod 

rygorem nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac projektowych w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w §5, §7, §9 i §10  umowy. 

 

§ 11 

1. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod numer 

……………………………. lub poczty elektronicznej ………………………… 

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej wygasa dopiero wraz z 

wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 

wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej (rozszerzenie ustawowej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

4. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

dostarczony produkt.. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne produktu wygasa dopiero wraz z 

wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych 

wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej 

6. W ramach gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad produktu ujawnionych w 

okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

7. W razie zwłoki w usunięciu wady produktu ujawnionej przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wady na koszt Wykonawcy 

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki i uzupełnić braki dokumentacji projektowej 

poprzez przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposób aby był on wolny od wad/usterek lub poprzez 

uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
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9. W przypadku stwierdzenia wad/usterek lub braku dokumentacji projektowej, Zamawiający zawiadamia o tym 

Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku strony ustalą wspólnie termin usunięcia wady/usterki lub uzupełnienie braku, 

sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady/usterki lub uzupełnić brak 

dokumentacji w terminie wskazanym w protokole. 

10. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad/usterek lub uzupełnieniem braków w zamawianym produkcie nie stanowi 

dla Wykonawcy podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 

11. Do zachowania uprawnień z tytułu rękojmi wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi o wadzie w terminie 30 dni od jej 

wykrycia. 

12. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów są:  

a) ze strony Zamawiającego:  

 

− Imię i nazwisko: Sławomir Kryjom 

telefon: 65 520 56 40 

e-mail: s.kryjom@mosirleszno.pl 

− Imię i nazwisko: Piotr Giernas 

telefon: 65 520 56 40 

e-mail: p.giernas@mosirleszno.pl 

 

b) ze strony Wykonawcy:  

 

− Imię i nazwisko: …………………………….. 

telefon: …………………….. fax: ………………………… 

e-mail: ……………........................................... 

 

§ 13 

Integralne części składowe niniejszej Umowy stanowią ponadto: 

1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Aprobata Głównej Komisji Sportu Żużlowego do stosowania przedmiotowego produktu na licencjonowanych torach 

żużlowych na terenie Polski. – załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu 

Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) 

 

§ 15 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby 

spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 


