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Części II- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

Umowa nr ………………… 
na roboty budowlane 

 

 

zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy …………………….., mającym siedzibę w …………………. reprezentowanym  przez:  

1. ……………………… – …………………………   

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a  

……………………………………. , ul. ……………., ……………………, NIP ………………… Numer KRS 

………………….. reprezentowaną przez :  

1 . ……………………… 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.  

  
 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia znak: …………….… w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści:  

 
  

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych 

w niniejszej umowie zadanie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewidencyjnej nr 187/48 i 187/47 przy ul. Sportowej 

w Gubinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (BUDYNEK NR 1).  
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie na 

użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, na podstawie udzielonych przez 

zamawiającego pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji uzyskanej i przygotowanej przez 
wykonawcę, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, który 

powstanie wskutek wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i do odbioru robót 
budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część, 

z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce. Uznaje się, że 
w zakresie rzeczowym robót powierzonych Wykonawcy do wykonania mieszczą się wszystkie 

roboty pośrednio i wprost konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu opisanego 
w dokumentacji technicznej oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach. 

4. W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania pomiędzy 

dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania określony w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie 
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może 

zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych 
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takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 
budowlaną, wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz niniejszą umową. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, 

zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności 
wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego. 

 
§ 2 

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy 
1.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu 

budowlanego, który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do użytkowania. 
2.  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych 

przeszkodach i  trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca 

traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 

3. W toku realizacji przedmiotu umowy odbywać się będą rady budowy (spotkania koordynacyjne 
obu stron umowy). Spotkania rady budowy będą odbywać się w terminach ustalonych przez 

zamawiającego (nie rzadziej niż raz na 14 dni) lub na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy lub 
nadzoru inwestorskiego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego radach 
budowy, przedstawiać na radach budowy sprawozdania dotyczące w szczególności: stanu 

realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, problemów w realizacji.  
5. Elementy i materiały (w tym odpady) powykonawcze powstałe w ramach wykonywanych prac 

Wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca 
pokrywa koszt załadunku i  transportu tych elementów i materiału. 

6. W  przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru.   
7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia oraz 

zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania 

przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, 
które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania  stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń 
i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca uprawniony jest do występowania do zamawiającego o udzielenie koniecznych dla 
tych czynności pełnomocnictw, a Zamawiający udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi 

takiego pełnomocnictwa na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru 

przedłożonego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od jego przedłożenia. W przypadku uwag 
zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawiony wzór pełnomocnictwa 

w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag Zamawiającego.  
 

§ 3 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie 
umowy o pracę 

1.  Zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 10 (dziesięciu) osób, 

które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać będą prace przy realizacji robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).   
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2.  Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 były 

zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z późn. zm.), co najmniej na 
czas wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.  

3.  W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, 

o których mowa w ust. 1 i 2.   

4.  W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na 
wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:   
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.  

5. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności o których mowa w ust. 1. Zamawiając może 

żądać następujących dokumentów:   
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. 

w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
6. Nie złożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5 traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności polegających na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.  Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie 
nałożeniem kar umownych zgodnie z par. 14 Umowy.  

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

Inspekcję Pracy.  

§4 
 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:   
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;  

2) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywania odbiorów; 
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4) zapłata należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
2) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 

wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego; 

3) bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego;  

4) utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie robót od dnia przejęcia 
terenu robót;   

5) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony p.poż.; 
6) zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
7) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie 

do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; 

8) ponoszenie kosztów zużycia mediów, w tym energii elektrycznej, wody itp. i rozliczenie 
z użytkownikiem obiektu;  

9) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy;  

10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  
11) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  
12) zapewnienie na budowie obecności kierownika budowy w sposób ciągły, tj. codziennie 

w wymiarze co najmniej 5 godzin;  
13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;  

15) wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych materiałów i przy 
użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;  

16) utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu robót - 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;  

17) składowanie materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzających przeszkód komunikacyjnych; 
18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji przedmiotu 

umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;  
19) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz 

materiałów określonych jako podstawa odbioru oraz płatności;   

20) umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji związanych 
z realizacją umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów, a także innym 

wskazanym przez Zamawiającego osobom; 
21) dokonanie wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku 

z prowadzonymi robotami oraz poniesienie kosztów z tym związanych; 
22) przeprowadzenie rozruchów urządzeń i instalacji; 

23) przygotowanie i zgłoszenie robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych, zapewnienia udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne; 
24)  udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób 

trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz 
obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad 
wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za 

teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do 
dnia odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, 

materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w tym do 
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składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty oraz 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoży wszelkie dokumenty wymagane powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: dziennik budowy, powykonawczą 

inwentaryzację i dokumentację geodezyjną, powykonawczą dokumentację techniczną. 
 

§ 5 

Materiały i urządzenia 
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń Wykonawcy. Wykonawca 

dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu 
i ilości w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa 

ich własności do momentu zapłaty ceny.   
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń, dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w szczególności certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację właściwości użytkowych,  aprobatę techniczną.  

4. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.  

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.   
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych maszyn, urządzeń, instalacji przez 

wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadający 
uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny, 

urządzenia, instalacje.  

 § 6 
 Ubezpieczenie Wykonawcy 

1.  Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za 
ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez 

Zamawiającego do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności 
światłowodowej i elektroenergetycznej, a także  za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek 

prowadzonych robót.  
3.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy 

na kwotę min. 3 000 000,00 zł.  
4.  W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, jednak 
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  wymagalnych 
składek.  

5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi 
z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.  

6.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa  w ust. 4 

Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 
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lit. h umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary 

umownej.  

 
§ 7 

Współpraca Stron  
1.  Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno - organizacyjnym,                           

osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na 

należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.  
2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, treścią i celem umowy.  
3.  Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie 

pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez 
Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są 

wskazania Zamawiającego.   
5.  Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji 

o ich zaistnieniu. 
6.  Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji umowy, 

w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  
7.  Osobami uprawnionymi do kontaktu są:  

1) po stronie Wykonawcy:…………………, tel. ...................., e-mail ....................;  
2) po stronie Zamawiającego: ...................., tel. ...................., e-mail ..................... .  

8.  Osoba wskazana w ust. 7 pkt. 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego 
9.  Zmiana osób wymienionych w ust. 7 nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Strony za 

wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje 
się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego 

przedstawiciela.  

10. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. 
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio 

wskazany adres za doręczoną.  
11. Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 

w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej 

przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, 

długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie potencjału kadrowego 

Wykonawcy.  
12. Zmiana, o której mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczające uznają 

pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej 

akceptacji dla dokonania zmiany  
§ 8  

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1.  Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania całości przedmiotu umowy w terminie: …………… 

2.  Zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających się 

na przedmiot umowy, dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności wymaganych dla 

dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania oraz przygotowanie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu ich 

Zamawiającemu. 
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3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień przekazania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 

umowy na kwotę : : …………………………… zł brutto (słownie:………………………):  podatek VAT 23% 

tj. ………………. zł (słownie:…………………) netto …………………. (słownie:…………………) . 
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej zamówienia, jak również 
wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, 

w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, 

pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz 
koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym 

podatek VAT w obowiązującej wysokości). 
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego. 
Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o 

podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej 

rodzącej taki skutek. W przypadku zgody na cesji wierzytelności umowa winna być opatrzona 
datą pewną 

 
§ 10  

Rozliczenie i termin płatności 

1.  Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane przez zamawiającego w złotych polskich. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu na podstawie faktur 
częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu elementu rozliczeniowego 

określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy oraz faktury końcowej, przy czym wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie rozliczona 

fakturami częściowymi, na następujących zasadach: 

a) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu 50 % zaawansowania prac i płatna w wysokości 40 
% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,  

b)  druga faktura częściowa po wykonaniu 90 % zaawansowania prac i płatna w wysokości 40 % 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,  

- których suma nie może przekroczyć 80 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o który 

mowa w § 9 Umowy.  
c) faktura końcowa po przekazaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu i płatna w 

wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.   
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół częściowego odbioru robót 

podpisany przez właściwego inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz pisemne oświadczenie 
Wykonawcy o wykonaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy samodzielnie albo 

dokumentów związanych z podwykonawcami, o których mowa w ust. 5. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego robót budowlanych, bez uwag i złożenie pozwolenia na użytkowanie oraz pisemnego 

oświadczenia wykonawcy o wykonaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 
samodzielnie albo dokumentów związanych z podwykonawcami, o których mowa w ust. 5.  

5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury 

wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich 
podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr 
umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót 

budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne oświadczenie 
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na 

rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych 
podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną 
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przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  
6. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury, faktura zostanie 

uznana za wystawioną nieprawidłowo i zostanie zwrócona Wykonawcy celem korekty, bez 
obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy 

wymagane dokumenty wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.  

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek 
bankowy podany w fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru robót do siedziby Zamawiającego.  
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu złożenia polecenia przelewu z rachunku bankowego  

Zamawiającego.  
 

§ 11 

Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe;  

3) odbiór końcowy;  

4) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady zwany pogwarancyjnym;  
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która 

ulega zakryciu. 
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech 

dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisanym przez właściwego inspektora 

nadzoru oraz kierownika budowy/robót oraz wpisem do dziennika budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego 
i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego 

inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu częściowego rozliczenia wynagrodzenia za 

wykonane roboty. 
7. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót 

zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 
wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. 

8. Rozpoczęcie częściowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie pięciu dni roboczych 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach 

odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, właściwy inspektor 
nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy. Z czynności odbioru 

częściowego Zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru 

w tym w szczególności: zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. 
9. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

składających się na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego robót 
jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania. 
10. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający 
zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego.   

13. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 gdy chodzi o odbiór 

końcowy oraz dołączyć:  
a. wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili 

zakończenie wszystkich robót budowlanych lub jego kopię,  
b. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  

c. dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru – jeżeli takie wystąpiły,   

d. instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń,  

e. w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności,  aprobatę techniczną,  
f. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę 

badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,  

g. oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do 
zastosowanych materiałów i urządzeń,  

h. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, 
projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy,  
i. potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na 

użytkowanie.  

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 
odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.  

14. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane 
w toku odbioru.   

15. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela 
Wykonawcy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: − jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, − jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,   

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 
− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;  

w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót 

i termin usunięcia wad lub 
− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów 

usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  
17. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel Zamawiającego, 
właściwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.  

18. Z czynności odbioru usunięcia wad zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru.   

19. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także 
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z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 
§ 12 

Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. W przypadku zaniechania robót lub 
wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie wykonawcę, 

niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót 
zamiennych.  

2.  W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie ryczałtowe, 

o którym mowa w § 9 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Podstawą do 
określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do 

określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla 
tej roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr ….. do umowy. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.  

3.  W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, 

co w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności.  
W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 9 

ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, 

zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość 
robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na 
podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego 

załącznik nr ….do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie 

wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik nr …. do umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 
W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone 

przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy 

sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen 
z Zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja 

projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty 
określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr …. do umowy. 

Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej robót zamiennych. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych w stosunku 

do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami, następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie 
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie 

robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

4.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, 
dopuszczalnych tylko po spełnieniu przesłanek wynikających  z Ustawy Pzp Wykonawca będzie 

przyjmował je do realizacji na podstawie odrębnej pisemnej umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania..   
 

§ 13  

Podwykonawstwo   
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1.  Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę podwykonawcy lub wprowadzenia nowych części 

przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   
2.  Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje 

przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, a także pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
3.  Poprzez umowę o podwykonawstwo  należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami.  
4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.   

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także 

jej zmianę.  
6.  Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu 

jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za 
akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.  
8.  Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego.  
9.  Zamawiający zgłasza w formie pisemnej: zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy 
o podwykonawstwo a także jej zmiany, w szczególności jeżeli:  

a)  termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,  
b)  nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową,  

c)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,  
d)  umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części 

świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego 

samemu Wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, w szczególności wynikająca 
z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr …. do umowy,  
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e)  okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakości lub 

tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności 
przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,  

f) brak jest zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób 
wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji 

niniejszej umowy,  
g) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 

ceny.  
10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia 
zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym 

mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości 

złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 oraz o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b)  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 
c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz nalicza  karę umowną zgodnie z  § 14 ust. 1 lit. j 
umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 

przekazanej bezpośrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  
17. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do 
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odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej 

w § 14 ust. 1 lit. o umowy.  

18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 
sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.   

 

 
 

§14 
 Kary umowne i odszkodowanie 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  
a)  za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3  umowy, w wysokości 2.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,   

b)  za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 500 zł 
za każdy dzień opóźnienia,   

c) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości  10.000 

zł za każdy stwierdzony przypadek,  
d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,   

e)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 10.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 

zmiany, 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie (jeżeli termin 

zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego 

przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,  
g) za brak obecności kierownika budowy na terenie budowy z przyczyn leżących po stronie 

kierownika budowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony dzień nieobecności,  

h) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w  § 6 ust.  4 umowy, 
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia  

i)  za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,  

j)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 8 ust. 1  umowy, w wysokości  0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

k) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 14 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  
l)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  
ł)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla 
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców,  

m) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego 
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brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od 

dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,  

n) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich 
usunięcie,  

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 

o których mowa w § 15 ust. 1 umowy.  
3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma 

prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

 

 
 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy – poza przypadkami wynikającymi z ustawy Kodeks 

cywilny -  w następującym przypadku gdy:  
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje w 
zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,   

b) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 

żądaniu Zamawiającego, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, 
na którego udział Zamawiający nie wyraził zgody,  

c) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

d) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej  
w § 9 ust. 1 umowy, 

e) Jeżeli Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty 

należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  
w § 9 ust. 1 umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej 

wraz z podaniem uzasadnienia.  
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5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. 

Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie 
przystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający 

upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  
6. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym.   

7. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 

o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty 
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

 
§16 

Gwarancja i rękojmi 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

przedmiotu umowy tj. na roboty budowlane i urządzenia trwa przez okres ……………. miesięcy.  

2. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 
w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce 
oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się 

w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia 

wady.  
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady 

w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie 
uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, zamawiający 

jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

7. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu 
przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie 
z zapisami dokumentów gwarancyjnych.  

9. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich 
montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt 

Wykonawcy.  

10. Zamawiający wyznaczy ostateczny, gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy 
przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie. O terminie przeglądu 

gwarancyjnego Zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dni przed wyznaczonym 
terminem.  

  

§17 
Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto 
podanej w ofercie w wysokości ............................zł (słownie: ……..). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w szczególności służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady. 

3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona 
w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 



Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

16 

 

30% pozostaje na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w  ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

  
 §18 

 Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
1.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy,  

b)  konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa.  
2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione 

w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym,  po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   
3.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę.  

4.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku 

a) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego np. 

w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które 
mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak 

huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, 

b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, 

archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności 

wpływ na wystąpienie przestojów w realizacji robót budowlanych i termin wykonania umowy,  
c) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. 

odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;   
d) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie 

zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo 

terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; 
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e)  zlecenia wykonania zamiennych lub  dodatkowych robót budowlanych, o ile ich wykonanie 

tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą 

umową.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej -  termin 

wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Nie stanowią 
podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające 

lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu 

itp.  
5.  Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia 

i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6.  Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. 

7.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, 
c) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.  

 
§ 19  

Postanowienia końcowe 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 

rygorem nieważności.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
i skutki prawne mogące wyniknąć wskutek zaniechania.  

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.  
4.  Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie w ciągu 14 dni, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 


