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U M O W A Nr OŚ.272.12.2021 /Projekt umowy/ 

 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Byczyna - z siedzibą w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
posiadająca nr NIP 751 175 01 02 
reprezentowaną przez: 
…………………………– ……………………….  
przy kontrasygnacie – …………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  …………………………………………………….  z  siedzibą w…………………………... przy ul…………………………………, 
zarejestrowanym w Wydziale ……... Krajowego Rejestru Sądowego w ……………pod nr …………, kapitał 
zakładowy w wysokości………………,  NIP…………., Regon………………   
lub   
(imię)  ……..  (nazwisko)  …………..  zam.  (adres  miejsca  zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) ……………..….. z 
siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………, wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
  

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane - zamówienie 

publiczne pn.: „Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - odcinek A etap I – mur na 
odcinku od A069 do A095” według zasad i w zakresie określonym w załączonej do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) dokumentacji projektowej, na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ 
oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej  
i współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją projektowo-techniczną, w pełnej zgodności  
z technologią robót wynikającą z instrukcji producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz 
postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, 
p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

4. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony został w dokumentacji projektowej, która 
stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada niezbędne środki finansowe, doświadczenie, kadrę, sprzęt i kwalifikacje do pełnej i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na udzielenie 

zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak również co do prawidłowości 
i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania, 

d) zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że dokumentacja projektowa jest kompletna 
i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

e) wykona wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, 
czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 6. 

f) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie  
z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami 
hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, 
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urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je  
w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne 
warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie 
przedmiotu umowy. 

g) roboty będą wykonywane na terenie czynnych dróg i fakt ten uwzględnił w swojej ofercie. 
Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego. 

6. Zakres i sposób wykonania robót określają: 
a) Dokumentacja projektowa, 
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),  
c) Obowiązujące normy i przepisy techniczne, 
d) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),  
e) Postanowienia niniejszej umowy 
f) Oferta Wykonawcy, 

 

i stanowią one integralną część umowy. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 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 wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy  
w trakcie realizacji prac nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie 
przygotowywania dokumentacji technicznej, w przypadku narzucenia odmiennych rozwiązań, niż było to 
przewidziane w dokumentacji technicznej, przez konserwatora zabytków. Roboty zamienne mogą być 
wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów lub urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego, przy czym każda zmiana materiałów lub urządzeń wymagać będzie zgody 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmianę 
materiałów i urządzeń będą w szczególności uzasadniały następujące okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu zamówienia, 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
9. Zasady wprowadzenia w/w zmian określa § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 
 

§ 2 Termin realizacji zadania 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 listopada 2021 r. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i dokumentację 
projektową. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, pod 
warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 
budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin 
wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku za dzień 
wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia 
Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do 
odbioru końcowego. 

4. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

5. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizację zaplecza budowy,  
utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po 
zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

6. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub 
też inną działalnością Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych 
odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 
również za działania Podwykonawcy. 
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7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
placu budowy. 

8. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, 
chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku 
dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do 
jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną 
robotę. 

9. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach 
obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

 
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Z tytułu należytego wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej 
umowie w łącznej kwocie:  
a) kwota netto - ........................................... zł  
b) podatek VAT - ...........................................zł  
c) kwota brutto - .......................................... zł (słownie : ........................................................ PLN )  

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu 
ofertowego stanowiącego integralną część umowy i odpowiada zakresowi robót (wykonanemu zgodnie z 
przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 
1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej, a także STWiOR oraz w Ofercie Wykonawcy.  

Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu 
wykonania niniejszego zamówienia, jak również  koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a 
których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie 
koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu 
budowy, koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 
wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty 
i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 
ubezpieczeniem budowy itp.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w oparciu 
o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz 
sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót 
podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót 
podstawowych.  

4. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą Uproszczoną 
lub Szczegółową - która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - 
stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą szczegółową, która jest podstawą 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku:  

a. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot 
zamówienia określony w § 1 umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez 
Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys 
ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona lub zawyżona - w odniesieniu do faktycznej 
ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do 
użytkowania przedmiot zamówienia,  

b. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot 
zamówienia określony w § 1 umowy , które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie 
którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie 
jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 
przedmiot umowy określony w § 1 umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez 
Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i 
dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, 
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którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia, zostaną 
wykonane po:  
 sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną 

kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku 
ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski , oraz  o 
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną 
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie 
powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez 
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

8. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na 
podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których 
wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego 
w §1 umowy, zostaną wykonane po:  
 sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną 

kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku 
ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po 
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową 
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie 
powykonawczym robót podstawowych- przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Ko, Z) 
z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy.  

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.  
 

§ 4 Płatności 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego lub protokołu odbioru 
końcowego robót. 

2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: ……………………. Odbiorca: …………………. 
3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika 
zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę wraz z ich wartość.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury częściowe) zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia 
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawców: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 niniejszej umowy, wobec 
jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców. 

2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w §10 niniejszej umowy, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. 

5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia 
i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie. Zamawiający jest uprawniony do 
żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących 
dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

6. 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. 
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze 
złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, 
w przypadku niedostarczenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust.4. 

8. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty 
jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 
Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. 

10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje 
prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

11. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 
ustalonym w §3 umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 
podzielonej płatności (tzw. split payment) 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, który będzie 
wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz 
podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku 
VAT 

15. Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający wstrzyma 
się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego konto jest już  
w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

16. Wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 
 

§ 5  Sposób reprezentacji 
 

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ustanawia 
osobę…………………………. tel.…………….. e-mail…………..……… 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym ustanawia 
osobę…………….…………………… tel.…………………….… e-mail: …………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach  
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, 
firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej. 
 

§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji 

projektowej w terminie określonym §2 ust. 2 niniejszej umowy. 
b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
c) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokołu 

odbioru końcowego; 
d) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach 

określonych w § 4. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcą w celu 
dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający,  

b) wstrzymania robót stosownie do zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe 

użytkowanie.  
3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych. 
5. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest 
informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji robót, w terminach 
zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opóźnień. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, 
wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaką wykryje podczas analizowania 
dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu 
i zakończeniu robót oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem. 

8. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inspektorem. 

9. Wykonawca:  
a) zabezpiecza miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,  
b) zapewnia możliwość przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i dojścia do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,  
c) sporządza planu BIOZ,  
d) przestrzega w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

10. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, osób upoważnionych 
do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu 
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy 
za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.  

11. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przed niekorzystnymi 
skutkami jej prowadzenia na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i adekwatne do zaistniałych okoliczności. 
Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację fotograficzną w pasie robót lub zasięgu oddziaływania 
z podaniem adresu obiektu i krótkim opisem stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć.  

12. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia 
czy szkody. 

13. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, 
zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi 
przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami 
Branżowymi; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury 
technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, 
niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający 
bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 
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6) przechowywania  na  terenie  budowy i  udostępniania  Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne 
wpisy zgodnie z postępem robót; 

7) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas 
realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość  
i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych 
materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 
materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

9) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi 
robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji – jeśli dotyczy; 
11) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań 

jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez 
Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku  
z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych 
podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), oraz Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór 
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz 
bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

15) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 7 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

16) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz ewentualnych 
kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także istniejącą zielenią; 

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych do 
usunięcia; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów; 

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 
budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do 
terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu 
poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

20) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub 
instalacji; 

22) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 
odbiorze; 

23) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

24) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin 
zakończenia robót budowlanych; 
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25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego  
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

26) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów sieci, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez 
podmioty trzecie; 

27) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

28) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 11 umowy; 
29) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 
30) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia 

wad stwierdzonych podczas tych przeglądów, 
31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie 
uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie 
Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących 
Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym 
protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek 
przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych. 
 

§ 8. Materiały i urządzenia 
 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1213). Musza być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlanym 
pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww. projekcie i uprzedniego 
wyrażenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego pisemnej pod rygorem nieważności 
zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów 
uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub 
urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 
Zaproponowany przez Wykonawcę inny materiał i/czy urządzenie, musi spełniać takie normy i posiadać 
takie atesty, jak materiał/urządzenie pierwotnie proponowane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski 
materiałowe obejmujące materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed ich dostarczeniem 
na teren budowy. Do wniosku załączone będą stosowne atesty i certyfikaty jakości. 

 
§ 9. Nadzór nad pracami 

 
1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 
Zamawiającego, którego interesy reprezentuje ww. inspektor w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Osoby ta będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ……………………………….. 

………………………………. 
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.  

5. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia 
ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej 
funkcji. 
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§ 10. Podwykonawstwo 
 
1. Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zamierza 

wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi 
za wyjątkiem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy 
Pzp następującemu/ym Podwykonawcy/om: 
................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 
................................................................................................................................................................ 
(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 
................................................................................................................................................................ 
(zakres powierzanej części zamówienia) 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo 

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
a) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 
5. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
 o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

 
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

7. Zapisy ust. 4 i 5 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 
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1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 9, 
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8. 

2) w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust.11pkt 1). 

 
12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 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. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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. 

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

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, 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. 

 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca w przypadku konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, 
na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

 
§ 11. Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek 
Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiającego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o terminie 
robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany 
będzie na jego żądanie do odkrycia robót, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Odbiór częściowy – przewiduje się 1 odbiór częściowy, po przekroczeniu: 50% stanu zaawansowania 
robót Wykonawca zgłosi roboty do Odbioru Częściowego. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego 
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Częściowego wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór Częściowy robót dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o 
procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych Umową. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru 
protokołu odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i 
usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji.  
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Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, 
jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji 
upoważnionych do kontroli prac. 
Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie Protokół Odbioru 
Końcowego 

4. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 niniejszej umowy.  

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 
umowy i przeprowadzony wg zasad określonych w STWiOR.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności  
o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

7. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.  

8. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru.  

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty: 
1) geodezyjną dokumentację powykonawczą, z potwierdzeniem jej złożenia w Powiatowym Ośrodku 

Geodezji i Kartografii w Kluczborku, 
2) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót, 
3) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków 

poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektora 
Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie, 

4) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 
r., poz. 1966), 

5) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby  
i urządzenia, 

6) wypełniony dziennik budowy, 
7) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
8) oświadczenie Kierownika Budowy o: 

a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem 
robót budowlanych oraz przepisami i normami, 

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

9) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym 
i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami. 

10) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, 
w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robót 
zaniechanych, 

11) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału 
Podwykonawców. 

10. Brak któregokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu lub też 
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest 
pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, może spowodować, że 
Zamawiający nie przystąpi do dokonania odbioru robót. 

11. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

12. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia 
gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego  
z umowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru  
z winy wykonawcy. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
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1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich 
sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy 
zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od 
umowy z winy wykonawcy. 

15. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte  
w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt 
ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał 
prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

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

19. 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. Jednostkową wycenę należy wykonać wg średnich cen SEKOCENBUDU dla 
województwa opolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. Kosztorys 
szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i zatwierdzenia Zamawiającemu. 

20. 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. 

 
§12 Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane 

oraz użyte/dostarczone/wbudowane materiały na okres ......... miesięcy licząc od dnia bezusterkowego 
końcowego odbioru robót. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź  
w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

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

4. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również :  
a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstępstwo od 

dokumentacji technicznej,   
b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej,   
c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego urządzeń  

i wyposażenia. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy. W toku 

czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 

usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. 
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Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji. 

7. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony i nie krótszy niż 14 dni 
od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

8. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia. 

9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas 
od zgłoszenia do usunięcia wady. 

10. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami 
określonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem ust. 1. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego pod rygorem nieważności 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 
 b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
 c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
 d) likwidacji Wykonawcy. 
  

§13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto w § 3 ust.1 umowy 
tj. ……………………………………. Zł.  

      słownie: …………………………………………… i  …/100 złotych. 
w formie: ………………………………………… 

2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni od daty 
dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową. 

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi  
o której mowa w § 12 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu. 

4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Pzp. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

§ 14. Sposób realizacji zamówienia 
 
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, 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 2020 r. poz. 1320 ze 
zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: Wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych, w tym prace zabezpieczenia terenu budowy i prace rozbiórkowe. 
o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

2. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, 
kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób 
wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym 
mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych 
przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru. 

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1. 

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
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2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) inne dokumenty 
− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
niniejszego paragrafu czynności; 

8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

§ 15. Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych  
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub 
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wady, 

c)  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy; 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy przypadek; 

f) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 10 ust. 9 
i 10) w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

h) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności 
opisanych w §14 ust. 1 niniejszej – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara 
może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas 
podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o 
którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez 
podwykonawców; 

i) za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia dokumentów o 
których mowa w §14 ust.7 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek;  

j) za niedopełnienie obowiązku powierzenia wykonania robót budowlanych lub usług przez podmiot 
udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, do realizacji których te zasoby są wymagane -  w wysokości 
20.000,00 zł.  

 
 



Strona 15 z 19 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 
4. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej 

umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury końcowej 
wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

 
§ 16. Odstąpienie od 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 bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 
1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla się od przejęcia placu budowy, 
2) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, zawarł 

umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §10, powierzył wykonanie robót 
Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

3) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie 

kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,  
5) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, 

a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 14 dni w stosunku do terminu określonego  
w umowie,  

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - 
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót  
i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których 
mowa w ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie będzie 
traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót 
przerwanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany 
do  natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli  

Zamawiającego, 
b) sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenie finansowe 

wykonanych robót, 
c) uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6, czynności tych dokona 
Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.  
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8. W przypadku, gdy na dzień odstąpienia od umowy istnieją roboty nieodebrane i/albo niezapłacone, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wskazanych w § 11 ust. 9 oraz wyznaczy 
termin odbioru w sposób analogiczny do wskazań § 11. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 11 ust. 9, Zamawiający zleci ich 
wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami wykonania obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel, nie stawią się na odbiór określony  
w ust. 8, Zamawiający dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami odbioru obciążając 
Wykonawcę. 

 
§ 17. Zmiana umowy 

 
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej,  

w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy może być dokonana w 

granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą stron, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, oczywistych omyłek 
pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 
konieczności sporządzania aneksu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy 
określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Szczegółowych 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) w przypadku:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w SWZ, dokumentacji projektowej lub STWiOR, a wynikających ze 
stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,  

2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, materiałów, lub 
technologii w stosunku do określonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub STWiOR przy 
zachowaniu jakości i funkcjonalności określonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWiOR, jeżeli 
umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub 
kosztów wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiający dopuszcza możliwość 
wystąpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy w sposób opisany w § 1 i 8 ust. 5 
niniejszej umowy. 

3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 
umownymi, 

4. Zmiany określone w ust. 3 nie wymagają aneksu i mogą nastąpić po sporządzeniu protokołu konieczności. 
Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może powodować 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:  
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  

a) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 
stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z 
norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów 
prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy  może ulec 
przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy. 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
STWiOR, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 
projektowej lub STWiOR, 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,  
e) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.  

2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:  
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji 
publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – 
tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,  
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b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w 
zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.  
3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 

budowlanych,  
4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, 

a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu 
wykonania zamówienia podstawowego,   

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze 
nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę 
umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

6) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
7) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających z rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub opóźnienia w dostawach materiałów lub 
urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji Umowy, braku personelu w ilości koniecznej do 
terminowej realizacji prac, ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu 
konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, itp., 
dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec 
przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, 
uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy.  

8) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów 
niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,  

-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w 
przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy 
lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej okoliczności uzasadniających 
zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub 
zamiennych, tj.: 
1) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do 

celów projektowych, 
2) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 
3) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem 

do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 
konserwatora zabytków, 

4) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią 
przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja, 

5) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 
6) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, 

powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 
7) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób 

trzecich, 
8) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

10) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że 
zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, 
których nie można było wcześniej przewidzieć, 
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11) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i 
dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane 

7. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej 
niż o czas trwania którejkolwiek z w/w przesłanek uzasadniających taką zmianę. Jeżeli okoliczności nastąpiły 
po przekazaniu placu budowy, to muszą być udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym 
przez inspektora nadzoru. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 5 i 6 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. 
zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

9. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
10. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę. 
11. Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy może nastąpić za pisemną 

zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. W 
przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w 
takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SWZ.  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany 
podwykonawców w przypadku: 

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
b) rezygnacji podwykonawcy, 
c) zmiany podwykonawcy, 
d) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  

Zastosowanie będą tu miały zapisy § 10. 
12. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu 

zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 
mających wpływ na realizację umowy. 

13. Zmiana osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, nowe osoby 
powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 

14. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 

15. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszego paragrafu stanowią inaczej. 

16. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 

§ 18. Cesja 
 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią pisemną 
pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego. 
 

§19. Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także  
o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod 
rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za 
doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 
6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa 

egzemplarze Zamawiający. 
7. Załącznikami do umowy są: 

a. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
b. ………………… 
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  Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A: 
 
 
........................................                                                                    .......................................... 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
 
 
 
…………………………………….. 
 


